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Omslagsbild: Sara Jonasson från affischen 
för EM i kyudo i Stockholm 2008.
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	 	 	 	 Ordföranden	har	ordet
Så kan vi lägga ytterligare ett år bakom oss då vi skriver in 2008 i historieböckerna. Ett år då styrel-
sen fokuserat mycket på att jobba vidare med ett nytt organisationsförslag för förbundet. Det förslag 
som styrelsen har för avsikt att presentera på stämman är djärvt men inte unikt. I mina kontakter 
med andra ordföranden på möten och konferenser har jag lärt mig att vi inom Svenska Budo & 
Kampsportsförbundet inte är unika i det avseendet att vi har flera idrotter inom ett och samma för-
bund. Vi visste sedan tidigare att Flygsportsförbundet och Seglarförbundet liknade oss i det avseen-
det men att t.ex. Svenska Skidförbundet har inte mindre än 8 olika idrotter (Alpint, Längdåkning, 
Freestyle, Skidorientering, Snowboard, Backhoppning, Telemark, Nordisk kombination, Speedski och 
Rullskidor) var för mig en nyhet. Det har varit nyttigt att ta del av deras erfarenheter och det skall bli 
spännande att se vad stämman tycker om styrelsens förslag.

Även inom Riksidrottsförbundet diskuterar man omorganisation. Marianne Nivert och Kai 
Lervik har gjort en mycket intressant utredning av idrottens organisation i stort och presenterar ett 
förslag på ny organisation. Min preliminära bedömning är att det förslag som Nivert/Lervik lägger är 
positivt för förbundet. Vi kommer på ett tydligare sätt kunna ta del av den kunskap och de resurser 
som finns inom RF och man vill tydligare satsa på elitidrott, något som idag till största delen sker 
inom Sveriges Olympiska Kommitté. Detta, tror jag, kommer att gynna våra idrotter och jag är även 
säker på att vi har en hel del att bidra med i sammanhanget.

Idrottsligt har det även under 2008 varit stora framgångar för förbundet. 22 internationella 
mästerskapsmedaljer är imponerande i alla sammanhang och jag undrar vilket annat idrottsförbund i 
Sverige som kan mäta sig med detta. Särskilt roligt var det att på hemmaplan i Malmö få följa VM i 
ju-jutsu och även fira ju-jutsuns 100 år i Sverige. 

Personligen har det varit ett mycket hektiskt år för mig. Företaget jag jobbar på går för högtryck 
och har krävt att alla i mitt arbetsteam ska jobba i full fart. Detta i kombination med andra åtagan-
den, familj och vänner har gjort att jag framför allt under hösten har haft en situation där jag känner 
att jag inte hinner med att göra något riktigt ordentligt. Det blir så att säga varken hackat eller malet 
och då måste man prioritera, ta ett steg tillbaka och betrakta sin livssituation. Det är därför med sorg 
som jag härmed meddelar att jag inte kommer att stå till förfogande till omval som ordförande för 
2009. Jag känner helt enkelt att min situation gör att jag inte hinner med att göra ett bra jobb som 
ordförande, något som Svenska Budo & Kampsportsförbundet både förtjänar och skall kräva.

Jag vill passa på att tacka er alla för de tre år som jag har varit i styrelsen, det första som vice ord-
förande och de sista två som ordförande och önska förbundet med alla dess medlemmar, funktionärer 
och utövare lycka till i framtiden. Ett särskilt tack till vår generalsekreterare 
Javier Escalante och vårt fantastiska kansli som gör ett kanonjobb som 
kanske inte alltid syns och märks så mycket.

Daniel	Petersson
Förbundsordförande	SB&K
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Förbundet
Idrott

Internationella	framgångar
2008 blev ännu ett år med många internationella fram-
gångar för svensk budo- och kampsportselit. Av de 20 
idrotter som återfinns inom förbundet har 11 interna-
tionella mästerskap. I år blev det 22 medaljer, sju guld, 
fem silver och tio brons, varav flera historiska. Daniel 
Lundholm tog brons i det allra första VM:et i glima, 
Karin Edenius var den första svenskan att ta EM-guld 
i fullkontaktskickboxning, Lisa Sander och Ylva Leo-
nardz tog Sveriges första mästerskapsmedalji naginata 
och Per Ögren den första svenska medaljen i taolu. 

Glima
VM-brons Daniel Lundholm (byxtag -81 kg) 

Iaido
EM-guld Jesper Waldestål (Mudan) 
EM-silver Patrik Almqvist (Mudan)
EM-brons Björn Stille (Yondan) 
EM-brons Jörgen Sjöholm (Nidan)

Jodo
EM-guld Sida Yin (Nidan)

Ju-jutsu
VM-guld Linda Lindström(-55 kg)
VM-guld Liza Karlsson och Jesper Kedjevåg (duo mix)
VM-brons Jessica Tanzilli Jansson(-62 kg)
VM-brons Johan Ingholt (-77kg)
VM-Brons Ville Illola (+ 94 kg)
Junior-EM-guld Jonas Lund (U-18 -73 kg)
Junior-EM-brons Robin Holmkvist (U-21 -94 kg)
Junior-EM-brons 3. Philip Cléarisy (U-18 -73 kg)

Kendo
EM-silver Adrian Wahlberg, Oliver Södergren, Alexander  
Hamilton och Ambjörn Holmkvist (lag junior)

Kickboxning
EM-guld Karin Edenius (-70 kg lc)
EM-guld Caroline Ek (-70 kg fc)
EM-silver Elisa Albinsson  (- 56 kg)
EM-brons Therese Gunnarsson (-55 lc)

Naginata
EM-silver Ylva Leonardz och Lisa Sander (Engi, form)

Wushu
EM-silver Nils Widlund (-60 kg)
EM-brons Per Ögren (traditionell handform)

Årets	Idrottsprestation	/	Årets	Idrottsledare
Ett årligt uppmärksammande från förbundet som börjar 
bli riktigt invant är Årets idrottsprestation (tidigare 
Årets budoutövare) som delades ut för åttonde gången 
2008. Detta år var det Jessica Tanzilli Jansson som fick 
stipendiet för sina framgångar inom ju-jutsu 2007. 
 Stipendiet Årets idrottsledare har däremot 
bara delats ut två gånger tidigare och den tredje per-
sonen att få ta emot det var Omar Ahmedin som gör 
ett fantastiskt arbete på förbundets elitsatsning i karate 
budogymnasiet. Stipendiaterna får 10 000 kr var. 
 Vid förbundsstämman den 21 mars 2009 kom-
mer det att tillkännages vem som mottar stipendiet för 
sina prestationer under år 2008.
 Årets Idrottsprestation:
 2000 Lotta Berger, karate
 2001 Ulf Evenås, aikido
 2002 Mats Wahlquist, kendo
 2003 Tereze Lindberg, kickboxning
 2004 Leif Sunje, iaido
 2005 Johan Jorup, ju-jutsu
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Wrestling fick det de sökte, glima och kickboxning fick 
tyvärr inga pengar denna gång. Shorinjikempo fick 
15.000 kronor för att försöka få en representant i 
WSKO:s council. Submission Wrestling fick 
20.000 kr. för att försöka få European No Gi Champi-
onships 2010 i Sverige.

Ekonomi
Ekonomiskt	utfall	
Förbundets verksamhet är uppdelad i våra sektioner 
samt vår centrala verksamhet. Den centrala 
verksamheten ansvarar förbundsstyrelsen för och består 
främst av vårt kansli samt våra utövares försäkring som 
är de två största posterna. Därutöver administreras även 
integrationsfrågor, utbildning, information, juridisk 
nämnd, jämställdhet, funktionshinder, medicinska frågor 
och andra gemensamma aktiviteter från vår centrala 
enhet.

Av förbundets totala intäkter härrör huvuddelen 
– ca 92% - från två källor: ordinarie statsbidrag kanali-
serade via RF och medlemsavgifter (inkl. försäkrings-
premier).

Den ekonomiska redovisningen framgår av förbun-
dets förvaltningsberättelse. Förbundets bokföring och 
ekonomihantering har liksom tidigare år handhavts av 
RF:s Ekonomitjänst.

Utbildning
Ordförande Michael Söderkvist
Karate  Bo Dahlström
Jujutsu  Anders Bergström
Kendo  Robert Harris
Aikido  Manne Hasselros
Kampsport Fredrik Gundmark
Wushu  Niklas Sigurdh

Huvudarbetet inom utbildningskommittén har varit 
inriktat på att genomföra instruktörskurser samt att 
effektivisera och strukturera administrationen gällande 
förbundets utbildningar. 

SB&Ks	instruktörskurser
SB&K har under 2008 genomfört åtta gruppinstruk-
törskurser från Luleå i norr till Ängelholm i söder. 180 
nya ledare kan titulera sig licenserade gruppinstruktörer 
inom SB&K. Ambitionen har varit att även genomföra 

 2006 Linda Lindström, ju-jutsu
 2007 Jessica Tanzilli Jansson, ju-jutsu

 Årets Idrottsledare
 2005 Conny Helgesson Ferm, karate
 2006 Mike Wall, ju-jutsu
 2007 Omar Ahmedin, karate

Idrottslyftet	och	Handslaget
Riksidrottsförbundet (RF) har fått 500 miljoner kronor 
för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverk-
samhet. Ambitionen är att satsningen, som bär namnet 
Idrottslyftet, ska fortgå under fyra år med lika stort stöd 
alla åren. Första året pågick 1 juli 2007-30 juni 2008. 
Den 1 juli 2008 startade år 2 och det pågår till och med 
30 juni 2009. Idrottslyftet syftar till att stärka idrottsför-
eningar för att de ska kunna ta emot fler barn och unga 
samt utveckla verksamheten så att fler väljer att idrotta 
längre upp i åldrarna. Inom SB&K har föreningarna 
haft möjlighet att välja fyra olika inriktningar på sina 
idrottslyftsatsningar; öppna dörrarna för fler, satsa på 
flickor, hålla ner avgifterna samt arbeta med skolan. 

SB&K hade 3 297 000 kronor att fördela under 
Idrottslyftets andra år. Föreningarna har varit flitiga på 
att skicka in ansökningar, vilket resulterade i att det kom 
in sammanlagt 247 ansökningar till ett sammanlagt be-
lopp om 6 268 443 kronor. 142 ansökningar godkändes. 
Samtliga föreningar som beviljats medel från Idrottslyf-
tet år ett har slutrapporterat sina projekt.

Arbetet med Idrottslyftet har utförts av en grupp 
inom förbundsstyrelsen. Kansliet har utgjort ett admi-
nistrativt stöd. Genom denna hantering har arbetet kun-
nat bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. 

Tävlingskort
Från och med den första augusti 2008 blev tävlingskor-
tet obligatorisk inom SB&K för alla tävlande i idrotter 
vars regelverk är tillståndspliktiga enligt Kampsports-
delegationens beslut, och lagen (2006:1006). I och med 
tävlingskortet blir det omöjligt att tävla i någon av dessa 
idrotter om man är i karantän. Avsikten med tävlings-
kortet är att främja säkerheten genom att ha bättre 
kontroll på de tävlande. Ett tävlingskort är giltigt i fem 
år och under 2008 tillverkades 990 tävlingskort.

Internationellt	stimulansbidrag
Även 2008 fick SB&K internationellt stimulansbidrag 
från RF på 35.000 kr. Shorinjikempo och Submission 
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nästa steg i SB&Ks utbildningsstege, klubbinstruktör. Vi 
har under året tyvärr blivit tvungna att ställa in två pla-
nerade klubbinstruktörskurser i Karlstad och Linköping 
på grund av för få anmälningar. Till 2009 kommer det 
att finnas nya möjligheter att delta i en klubbinstruk-
törskurs.

Under 2008 har vi på ett mer regelbundet sätt ut-
värderat instruktörskurserna inom SB&K. Dessa utvär-
deringar visar bland annat att vi har väldigt uppskattade 
och kunniga utbildare inom förbundet. Utvärderingarna 
visar även att det är mycket uppskattat att instruktörs-
kurserna genomförs tillsammans med andra idrotter 
inom förbundet. Enligt deltagarna berikar detta kur-
serna och ger dem insikt i och idéer från andra idrotter 
inom förbundet. Utvecklingen av SB&Ks utbildningar 
fortsätter och utbildningskommittén har mottagit 
många bra idéer för att förbättra utbildningarna genom 
utvärderingarna.

Aktiva utbildare under 2008 har varit Fredrik 
Gundmark (4 instruktörskurser), Anders Bergström (2) 
och Andreas Brotanek (2).

Riksidrottsgymnasiet	med	karate
Fyra elever vid SB&Ks riksidrottsgymnasium på Fredrika 
Bremergymnasiet tog studenten i våras, samtidigt som 
det togs in sju nya hungriga elever till höstterminen. Vid 
VM i Japan deltog tre före detta RIG-elever, vilket visar 
på att RIG-verksamheten ger den elitsatsande tonåringen 
rätt möjligheter till utveckling för att kunna lyckas på in-
ternationell elitnivå. Huruvida de före detta RIG-elever-
nas framgångar påverkar de nuvarande eleverna får fram-
tiden utvisa, förhoppningsvis bidrar deras framgångar till 

att inspirera och motivera nuvarande RIG-elever till en 
målmedveten elitsatsning. På riksidrottsgymnasiet går 
för närvarande Tim Dewez (årskurs 1), Adam Samuels-
son (1), Victor Börjesson (1), Filip Enhörning (1), Elisha 
Turner (1), Dennis Gutarra Villegas (1), Martin Jonsson 
(1), Ghelu Mae Borell (2), Sofie Nilsson (2), Carolina 
Cardenas (2) och Anton Matsborg (3).

SB&K, Haninge kommun och RF har ingått ett nytt 
avtal som gäller för det kommande tre åren. Mycket en-
gagemang har lagts på en utvärdering av RIG-verksam-
heten för att kvalitetssäkra verksamheten. Utvärderingen 
är inskickad till RF och de kommer i början av 2009 göra 
ett studiebesök på riksidrottsgymnasiet. I övrigt har för-
bundet deltagit på konferensen ”Vinnare i långa loppet” 
som riktar sig till samtliga riksidrottsgymnasier.

Sport	Campus	Sweden
Kombination elitidrott och eftergymnasiala studier
SB&K har under 2008 intensifierat sin medverkan i 
Sport Campus Sweden (SCS), tidigare Haninge Idrotts-
campus. SCS har nu ett nätverk av tre högskolor (Sö-
dertörns högskola, Kungliga Tekniska Högskolan och 
Karolinska Institutet), 12 specialidrotter, tre kommuner 
(Haninge, Huddinge och Tyresö) och Stockholms 
idrottsförbund som samordnande motor. 

SCS erbjuder bland annat gratis tillgång till trä-
ningslokaler, idrottsmedicinsk support, förtur till stu-
dentbostäder i Haninge, anpassade studier, föreläsningar 
i näringslära samt fysiologiska tester. I dagsläget är det 
ca 60 elitidrottare på SCS varav SB&K har två elitidrot-
tare, Jonathan Gromark (kickboxning) och Erik Tehler 
(ju-jutsu). Andreas Brotanek är SB&Ks representant i 
den styrgrupp som finns inom SCS.

Elittränarutbildningen	
Elittränarutbildningen är en vidareutbildning för elit-
tränare. Utbildningen genomförs till största delen på 
Idrottens Utvecklingscentrum på Bosön. Under 2008 
avslutade Raili Bükk (iaido) sin elittränarutbildning. 
Raili avslutade utbildningen med att skriva en talang- 
och elitplan som samtliga idrotter inom förbundet kan 
använda i samband med respektive idrotts elitsatsning. 
Under 2009 kommer nästa omgång av elittränarutbild-
ningen att starta och SB&K har två deltagare, Ricard 
Carneborn (ju-jutsu) och Martin Janson (ju-jutsu).

Gymnastik	och	Idrottshögskolan
Nu är SF-engagemanget tillbaka på Tränarlinjen med 

Såhär kul hade de på gruppinstruktörsutbildning i Västerås i mars 
2008.  foto: Magnus Karlsson
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möjlighet till kompletterande lärarkompetens. Detta 
är idag den högsta utbildningsnivån som erbjuds inom 
SF:s och RF:s ramar. Andreas Brotanek representerar 
SB&K och för närvarande har förbundet fem elever an-
tagen på GIH. Dessa är Agnes Keskikangas (capoeira), 
Erik Fredriksson (ju-jutsu), Gülsah Akdag (karate), 
Maria Olsson (kickboxning) samt Antonis Vassiliou (ju-
jutsu/wushu).

Funktionskurser
SB&K har ambitionen att erbjuda föreningar andra 
typer av kurser än de som leder till en instruktörslicens. 
Exempel på funktionskurser kan handla om idrotts-
skador, barn och ungdomar, tävlingsträning, coachning, 
budo och kampsport för funktionshindrade.

Värmlands Budo- och Kampsportsförbund ar-
rangerade i september en funktionskurs i coachning 
och ledarskap. Bland annat höll Ulf Karlsson, före detta 
förbundskapten i friidrott, en mycket uppskattad före-
läsning om att coacha elitaktiva. Arrangemanget genom-
fördes på Sunne Spa där deltagarna kunde varva inspire-
rande föreläsningar med att koppla av och äta gott.

Information

Hemsidan
Det är på förbundets hemsida, budokampsport.se, som 
information sprids och människor inom och utanför 
förbundet får kontakt med varandra. Den uppdateras 
minst flera gånger i veckan, ofta varje dag. Här finns 
nyheterna och informationen, här pågår samtal i med-
lemsforumet, här hittar många en klubb att träna i och 
reportrar användbar information. I genomsnitt har hem-
sidan under 2008 haft c:a 16.000 unika besökare varje 
månad, med en topp kring årsskiftet och en dal mitt i 
sommaren. Populärast, utöver förstasidan, är klubbre-
gistret. Förbundets centrala hemsida sköts av förbundets 
informatör. Sektionernas hemsidor sköts av sektionernas 
respektive webbmastrar. Arbetet med att utveckla och 
förbättra hemsidorna pågår kontinuerligt och arbetet 
med att ta fram en ny förbundsgemensam hemsidelös-
ning fortsätter. 

Forumet
På förbundets hemsida finns ett livaktigt medlemsfo-
rum. Här pågår ständigt engagerade diskussioner och 
det går att få hjälp av pålästa och initierade personer 

med de svåraste och mest nischade frågor. Nytt för 2008 
är att det kommit till en fotoalbumsfunktion och att en 
bloggfunktion provas ut. I slutet av 2008 hade de 3.357 
medlemmarna skrivit 31.043 inlägg i 4.720 ämnen - ett 
tydligt tecken på vikten av denna ständigt växande tan-
kesmedja och åsiktsmaskin. Anders Pettersson har varit, 
och fortsätter att vara, huvudmoderator för forumet.

Nyhetsbrevet
Det är inte lätt att hålla reda på vad som händer i ett 
förbund med 20 idrotter och cirka 120 stilar. För att 
göra det lättare skickar kansliet ut ett nyhetsbrev med 
e-post en gång i månaden. Närmare 600 personer har 
valt att prenumerera på detta nyhetsbrev och antalet 
växer ständigt. I nyhetsbrevet finns information om 
den senaste tidens viktigaste nyheter samt tips och råd 
från förbundet. Även stipendier och bidrag – såsom 
Idrottslyftet, förbundets internationella framgångar, 
aktuella utbildningar och information om försäkringen 
mm lyfts fram. Nyhetsbrevet är öppet för alla att 
prenumerera på och anmälan görs via hemsidan www.
budokampsport.se

Interaktivitet
Under 2007 skaffade förbundet bloggen budokamp-
sport.blogg.se.  Den har använts vid ett antal mästerskap 
och varit ett uppskattat sätt att hålla sig uppdaterad med 
hur det går för den svenska truppen. Vid EM i wushu 
i oktober läste över 180 unika besökare bloggen en och 
samma dag. Sammanlagt blev det 541 besök den dagen. 

Förbundet har en kanal på YouTube. På www.
youtube.com/budokampsport finns filmer med informa-
tionsmaterial, uppvisningar och tävlingar Under 2008
har filmmaterial från VM i ju-jutsu i Malmö och SM i 
shootfighting i Stockholm filmats för att läggas upp.

SB&K har även ett Myspace-konto med bilder 
och en del filmer. Du hittar kontot genom att gå in på 
http://www.myspace.com/budokampsport
 
Informatör
Förbundets informatör Marija Fischer Odén kom den 
2 juni tillbaka från ett års barnledighet. Under tiden har 
Henrik Hjelmberg vikarierat som informatör. Stefan 
Stenudd är informationsansvarig i förbundsstyrelsen.

Tävlingssatsning
Kansliet har börjat med en speciell satsning på tävlings-
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verksamheten i förbundet. Där ingår bland annat att en 
lista på läkare som kan tänka sig att arbeta på förbun-
dets tävlingar tas fram. Det går bra att kontakta kansliet 
för att se om det finns någon läkare som skulle kunna 
vara aktuell för den tävling man arrangerar.  Dess-
utom har de flygblad med tävlingsregler för de flesta av 
förbundets idrotter som tagits fram har uppdaterats, att 
en enkät skickas ut till alla tävlingsarrangörer och att 
kansliet närvarar så många av förbundets större tävlingar 
som möjligt. 

Massmedier
Förbundet fortsätter att kontinuerligt bearbeta medi-
erna, bl.a. genom pressmeddelanden vid varje betydande 
evenemang, vilket har genererat ett flertal tidningsar-
tiklar, TT-meddelanden samt ett mindre antal inslag i 
radio och TV. Men det är långt kvar till att våra idrotter 
får den mediala uppmärksamhet de förtjänar. 

Det händer dock allt oftare att journalister själva 
hör av sig till SB&K för att de vill ha kontakt med nå-
gon av våra utövare eller representanter för våra idrotter 
som de har hört talas om. 

Årets topp var VM i ju-jutsu i Malmö som fick ett 
bra genomslag i medierna. Även Caroline Eks EM-guld 
i kickboxning fick en del uppmärksamhet och SM i 
karate fick några minuter i strålkastarskenet genom ett 
inslag på Sportspegeln i SVT.

Möte	med	landslagen
Den 25 oktober arrangerades för fjärde gången ett möte 
med förbundets landslagslagsledningar. Nästan alla 
landslag var representerade och kansliets konferensrum 
var fullsatt. Janne Carlstedt från Riksidrottsförbun-
dets Elitidrottscenter berättade om vad de kan erbjuda 
landslagen och bjöd in till samarbete. Raili Bükk som 
gått SISU:s Elittränarutbildning presenterade sin ta-
lang- och elitplan för iaidon. Ett bra exempel för övriga 
landslag eftersom en sådan plan är en förutsättning för 
att kunna delta i Elitidrottscentrets program. Kansliet 
gav också mycket annan användbar information.  

Samarbeten
Under 2008 har förbundet samarbetat med filmbola-
get Paramount kring den tecknade kampsportsfilmen 
Kung Fu Panda. Det har resulterat i en tävling och en 
medlemsrabatt och förhoppningen är att fortsätta och 
utveckla samarbetet. 
Ett annat samarbete är det med FriskvårdsChecken som 

fungerar ungefär som lunchkuponger fast för hälsovård 
och idrott. Företag kan köpa checkarna och de anställda 
kan använda dem på alla de ställen som är anslutna 
– numera även ett 10-tal föreningar inom förbundet. 
Samarbetet gav förbundet plats på FriskvårdsCheck-
ens förstasida på internet med logotypen och en egen 
undersida där de föreningar som valt att ansluta sig listas 
till årsskiftet. Från och med januari 2009 finns fören-
ingarna kvar under rubriken kampsport och går att söka  
efter ort.   

Utåtriktat
Uppvisningsgrupper har runt om i landet visat upp våra 
idrotter. Inte minst gäller det ju-jutsun som firade 100 
år i Sverige 2008. Dessutom har förbundet synts genom 
annonser i skoltidningarna Piraya, i tidningen Fighter 
Magazine och i programblad samt TV-sändningar från 
VM i ju-jutsu.

Google-annonsering
Vid delar av året, särskilt vid terminsstarter, har förbun-
det annonserat via sökmotorn Google och hemsidor 
med dess annonser. Vi har använt oss av samtliga våra 
idrotter som sökord, samt vissa tillhörande termer, och 
annonserna har länkat direkt till vår hemsidas fören-
ingsregister. Avsikten har varit att leda intresserade till 
klubbar på sina hemorter. Under 2008 har detta lett till 
totalt 740 000 exponeringar av våra annonser, och över 
10 000 personer har via dem klickat sig vidare in till 
förbundets föreningsregister. Försöket med annonserna 
fortsätter under terminsstarten i januari 2009. Efter det 
sker en utvärdering.

Organisation	och	medlemmar

Antalet	utövare	i	förbundets	sektioner
Aikido      4803  
Ju-jutsu    10643
Kampsport     9127
Karate    15112
Kendo       1083
Wushu      2610 
Totalt    43378

Antal	föreningar	per	sektion            
Aikido      109
Ju-jutsu      166 
Kampsport    199
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Karate      328
Kendo          42
Wushu         80
Totalt      924

Antal	utövare	per	art
Aikido    4803
Bujinkan   578
Capoeira   857
FMA    223
Glima    30
Iaido    357
Jodo    57
Ju-jutsu    10643
MMA    343
Karate    14815
Kendo    589
Kickboxning   3198
Krav Maga   521
Kyudo    56
Naginata   24
Shorinjikempo   297
Shootfighting   588
SW    243
Taido    587
Wushu    2610
Kyokushinkai   1959
Totalt                                    43378
           
Förbundsstämman	
Vid förbundsstämman den 15 mars var 139 föreningar  
representerade med sammanlagt 197 röster.

I anslutning till förbundsstämman anordnades också 
uppvisningar i vissa av förbundets arter. Helen Wiklund 
Wårell och Leif Larsson, ledamot i Riksidrottsstyrelsen 
närvarade stämman. Förbundsstämman beviljade i enlig-
het med revisorernas rekommendation förbundsstyrelsen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

Förbundsstyrelsen lade en proposition. 
2008:1 ang. Revision av förbundet.
Förbundsstämman beslutade i enlighet med förbunds-
styrelsens förslag – att godkänna ändringarna i stad-
garna.

Efter information om Svenska MMA-förbundet 
beslutades – att MMA är en idrott som ska tillhöra 
kampsportsektionen.

 13 motioner hade inkommit. 
 2008:1 ang submission Wrestlings medlemsansö-
kan Daniel Petersson föredrog förbundsstyrelsens svar 
på motionen och yrkade på bifall för motionen.
Stämman beslöt i enlighet med förbundsstyrelsen för-
slag - att bifalla motionen. Stämman hälsade Submis-
sion Wrestling välkomna till förbundet.

2008:2 ang avgiftsersättning till kyokushinkom-
mittén Michael Bergman föredrog förbundsstyrelsen 
svar på motionen och yrkade på avslag.
Fredrik Eriksson yrkade på bifall. Efter omröstning 
beslutade stämman - att karatesektionen skall betala 
tillbaka 39.000 kr till kyokushinkommittén.

2008:3 och motion 2008:4 ang knockoutförbud 
i förbundets stadgar Daniel Petersson föredrog för-
bundsstyrelsens svar på motionen. August Wallén pro-
klamerade för knockout och Jöran Fagerlund var emot 
knockout. Efter omröstning med siffrorna 91 för och 79 
mot knockout förbud beslutades – att stämman avslog 
motionen i sin helhet (krävs 2/3-majoritet eftersom det 
vore en stadgeändring). Förbundets medicinska kom-
mitté ska till nästa förbundsstämma utreda frågan ur 
ett medicinskt perspektiv. De arter inom förbundet som 
själva önskar fortsätta utreda knockoutfrågan uppmunt-
ras att göra detta och ska då få stöd av förbundsstyrel-
sen.

2008:5 och 2008:12 ang. läkarkrav vid LC-täv-
lingar i kickboxning. Petra Fluor föredrog styrelsens 
svar på motionen och yrkade på avslag. Årsstämman 
beslutade i enlighet med styrelsens förslag – att avslå 
motionen i sin helhet.

2008:6 ang. bildande av Shorinjikemposektion
Daniel Petersson föredrog styrelsens svar på motionen 
och yrkade på avslag med hänvisning till kommande 
omstrukturering av förbundet. Peter Hansen, Anders 
Pettersson och Mike Wall var för motionen och yrkade 
på bifall. Efter votering med siffrorna 46 för avslag och 
118 för bifall beslutades (eftersom detta innebär en stad-
geförändring krävdes 2/3 majoritet för att bifalla mo-
tionen) – att bilda en Shorinjikemposektion. Stämman 
gratulerade Shorinjikempo som lyckades efter 19 år.

2008:7 ang. andra förtroendeuppdrag för presidi-
et. (Med presidiet avses ordförande, vice ordförande och 
kassör) Michael Bergman föredrog styrelsens svar på 
motionen och yrkade på avslag. Efter debatt från Virpi 
Alajarva som yrkade bifall gick det till omröstning. 
Stämman beslutade med siffrorna 87 för avslag och 45 
för bifall – att avslå motionen i sin helhet.
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2008-8 ang. tidpunkt för kallelse till förbunds-
stämman Anders Pettersson föredrog styrelsens svar på 
motionen och yrkade avslag. Jöran Fagerlund yrkade bi-
fall. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag 
– att avslå motionen i sin helhet.

2008-9 ang. direktiv till förbundets valbered-
ningar Anders Pettersson föredrog styrelsens svar på 
motionen och yrkade på avslag. Stämman beslutade i 
enlighet med styrelsens förslag – att avslå motionen i 
sin helhet.

2008:10 ang. brasiliansk jiu-jiutsus tillhörighet i 
förbundet Emil Gustafsson föredrog styrelsens svar på 
motionen och yrkade på avslag. August Wallén yrkade 
på bifall. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens för-
slag – att avslå motionen i sin helhet.

2008:11 ang. krav på läkarintyg innan tävlingar 
Petra Fluor föredrog styrelsens svar på motionen och 
konstaterade att det inte fanns något egentligt yrkande 
i skrivelsen. Styrelsens svar blev dock att yrka på avslag. 
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag 
– att avslå motionen i sin helhet.

2008:12 ang. läkarkrav vid LC tävlingar i kickbox-
ning Motionen besvarades under punkt 13: e.

2008:13 ang. att återgå till att hålla förbundsstäm-
man på söndagar Anders Pettersson föredrog styrelsens 
svar och yrkade på avslag för motionen. Jöran Fagerlund 
var för motionen och yrkade på bifall. Stämman besluta-
de i enlighet med styrelsens förslag – att avslå motionen 
i sin helhet.

Val	till	styrelsen

Förbundsordförande:  Daniel Petersson 
Vice förbundsordf.:  Petra Fluor
Förbundskassör: Michael Bergman
Övrig ledamot:  Anders Pettersson 
Utbildningsansvarig: Michael Söderkvist
Informationsansvarig: Stefan Stenudd

Vidare fastställdes att sektionsordförandena skulle 
ingå i styrelsen:
Aikido:   Mika Perälä
Ju-jutsu:  Emil Gustafsson
Kampsport:  August Wallén
Karate:   Urban Andersson
Kendo:   Dan Fujii
Wushu:   Hanna Sillén

Styrelser
Förbundsstyrelsen hade 2008 sju protokollförda sam-
manträden, varav två före förbundsstämman (med då-
varande styrelse) och fem efter förbundsstämman (med 
nuvarande styrelse). Ledamöterna har deltagit enligt 
följande:

        Föregående        Nuvarande
          styrelse               styrelse

Daniel Petersson  2 5
Michael Bergman 2 4
Petra Fluor   0 3
Michael Söderkvist  2 5
Stefan Stenudd   1 4
Anders Pettersson 2 5
Emil Gustafsson  0 2
Dan Fujii  1 3
Urban Andersson  1 4
August Wallén   2 5
Hanna Sillén  0 4
Mika Perälä  0 4
Patrik Svenberg  1 0 
Jöran Fagerlund  0 0
Görgen Sökare  0 1 (ersatt U. Andersson)
   
Förbundets kanslipersonal har regelmässigt varit ad-
jungerade på förbundsstyrelsens möten. 

Juridiska	Nämnden
Nämndens ledamöter har vid årets utgång varit: 
Ordförande:                         Marc Tullgren 

Förbundets ordförande Daniel Petersson tränade med budogymna-
siets elever tidig vår 2008.  foto: Henrik Hjelmberg
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Vice ordförande:  Maria Sjöberg
Ledamot:   Gunnar Hoffsten
Ledamot:   André Gullbrand

Nämnden har haft överläggning i samband med han-
tering av de sex ärenden som kommit in under året av 
vilka ett ärende avsåg tre anmälda och ett ärende avsåg 
sju anmälda. Tre anmälningar har ogillats i sin helhet då 
anmälningarna inkommit till nämnden för sent i förhål-
lande till i RF:s stadgar angivna preskriptionsfrist. 
Ett ärende har ogillats av materiella skäl och kvarvaran-
de två ärende är vid årets utgång alltjämt pågående. 

Om än antalet disciplinärenden kommit att öka 
under året får ändock konstateras att de ligger på en låg 
nivå. Nämnden har, mot bakgrund av ovan angivna tre 
för sent inkomna anmälningar, kunnat konstatera att 
kännedom om RF:s korta preskriptionsfrist inte synes 
var väl utbredd. 
	
Medicinska	kommittén
Medlemmar
Medicinska kommittén har under året bestått av ordfö-
rande Petra Fluor, Robert Wanat, Pavel Antonsson, Ali 
Kadkhodazadeh, Lena Karström och Mats Tverin. 
 
Verksamhet
Under året fattade förbundsstyrelsen beslut om regler 
för hantering vid medvetslöshet. Kommittén har också 
lämnat rekommendation till förbundsstyrelsebeslut i 
ärende avseende dispens från läkarkrav.  I förekom-
mande fall har frågor från förbundets medlemmar 
besvarats. Främsta kommunikationssättet under året 
har varit e-post, men kommittén har också haft ett par 
telefonmöten. 

Kommittén	budo	för	funktionshindrade
Året som gått har inneburit stort fokus på idrott ef-
tersom det varit ett OS-år. Själv hade jag (Mike Wall, 
kommitténs ordförande) den stora förmånen att få åka 
till Kina och vara en av fyra svenskar som ingick i den 
internationella fackelstafetten inför årets Olympiska 
Spel. När vi sprang i Kina den 7 maj kände jag mig 
oerhört delaktig i den olympiska rörelsen och fick en 
försmak av hur den kinesiska organisationen fungerade. 
Eftersom jag tre veckor innan jag reste till Kina slet 
av muskelfästena till vadmuskeln i höger ben, fick jag 
känna på hur våra idrottare med olika funktionshinder 

har det! Trots att jag var ganska allvarligt skadad kan 
det inte på något sätt jämföras med alla de hjältar vi har 
som bär på permanenta funktionshinder, men jag fick en 
känsla hur det kan vara. Men skadan förstärkte bara min 
vilja att genomföra min insats i fackelstafetten.

Just denna vilja har genomsyrat det arbete som 
våra idrottshjältar ute i föreningarna gör på olika sätt. 
Det handlar om allt från barn och ungdomar med olika 
funktionshinder som tagit mod till sig och kontaktat en 
klubb som sysslar med budo & kampsport, till de ledare 
som verkligen brinner för sitt uppdrag. Över hela landet 
pågår detta arbete och det är grunden till att just vårt 
förbund är drivande inom detta arbetsområde, att ge alla 
chansen att idrotta oavsett bakgrund och förutsättningar.

Arbetet som inleddes redan 2007 med att även 
engagera barn och ungdomar som har svår övervikt eller 
fetma, har utvecklats vidare under året. Ett intensivt 
arbete har gjort att allt fler skolor och kommuner nu fått 
upp ögonen för att engagera just denna grupp med barn 
och ungdomar som annars hamnar i ett utanförskap 
som kan vara svårt att ta sig ur. I Helsingborg har jag 
haft förmånen att driva detta arbete tillsammans med 
läkarteamet på Helsingborgs sjukhus och deras sjuk-
gymnaster, dietister och kuratorer. Detta har lett fram 
till en oerhörd aktivitet och skapat en modell för hur 
man kan arbeta i framtiden. Förutom olika kampspor-
ter har denna grupp med barn och ungdomar även fått 
prova på brottning, boxning, bordtennis, basket, simning, 
vattengympa, dans, styrketräning mm

Vi skall leta efter glittret i barnens ögon, brukar jag 
säga, och med dessa ungar är det precis vad det handlar 
om. Att få uppleva idrottsglädje är alla människors rät-
tighet oavsett var man kommer ifrån eller vilka fysiska 
förutsättningar man har. Denna glädje har spridits från 
Boden i Norr till Malmö i söder under året och det har 
engagerat ett stort antal klubbar och personer.

Under hösten har även ett samarbete inletts med 
Föreningen för barn och unga med utvecklingsstörning 
(FUB) för att skapa förutsättningar att få ungdomar 
som går på gymnasiet med psykosomatiska diagnoser att 
börja träna budo & kampsport tillsammans med andra 
idrotter. Detta arbete skall leda fram till byggandet av 
ett nationellt nätverk som förutom idrottsrörelsen även 
omfattar fritid och kultur. Jag har den stora förmånen 
att få sitta med i denna utvecklingsgrupp som skall 
ha en plan klar hur arbetet skall kunna användas ute i 
föreningarna under 2009. Målet är att få till stånd minst 
en samling med intresserade ledare och aktiva under 
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våren samt vidareutveckla detta arbete under de kom-
mande åren. Ett av delmålen i arbetet är att arrangera 
en nationell träff i antingen Stockholm eller Göteborg 
under 2010.

Vi behöver fler duktiga idrottsledare som verkligen 
brinner för sin idrott och som vill hjälpa till och skapa 
fler mötesplatser för våra medborgare som har olika 
funktionshinder, synliga eller osynliga. Att lära sig att gå 
från ord till handling är viktigt och jag hoppas att jag 
kan utveckla min roll till att bli en mentor för de för-
eningar som behöver hjälp, råd och stöd. Redan nu har 
ett antal föreningar från en rad olika kamparter såsom 
karate, capoeira och jujutsu hört av sig för att veta mer. 

Vi är ett fåtal personer i kommittén som har dra-
git ett stort lass under många år och vi välkomnar fler 
eldsjälar som vill och kan vara med och föra utveck-
lingen fortsatt framåt. Är du intresserad av att hjälpa 
till och sprida sann idrottsglädje och lära dig mer hur 
just er förening kan göra för att bli en viktig pusselbit 
i detta arbete, hör av dig till kansliet. Är du beredd att 
hjälpa till, är jag alltid beredd att stödja och hjälpa dig. 
Välkommen ombord!

Avdelningar
Kommittén	för	budoutövare	
med	funktionshinder
Ordförande: Mike Wall
Ledamöter: Pontus Johansson, Amanda Golert, Leif 
Hermansson, Silja Hermansson och Ulf Jordung.

Utbildningskommittén
Ordförande: Michael Söderkvist
Ledamöter: Anders Bergström, Robert Harris, Manne 
Hasselros, Bo Dahlström, Fredrik Gundmark, Nicklas 
Sigurdh.

RIG-gruppen	
Ordförande: Michael Söderkvist
Ledamöter: Omar Ahmedin (tränare), Lotta Berger 
(tränare), Magnus Karlsson (utbildningskonsulent, 
SB&K),Andreas Brotanek (Sport Campus Sweden), 
Gunilla Melin (rektor, Fredrika Bremergymnasierna), 
Per-Åke Olsson (gymnasieansvarig, Haninge Kom-
mun), Magnus Karlsson (SB&K kansli).

Kansliet
Vid utgången av 2008 hade kansliet fyra anställda:
Javier Escalante, generalsekreterare och chef för kans-
liet, Marija Fischer Odén, informatör, kom tillbaka 
från föräldraledig den 2 juni,  Mona Thun Lundkvist, 
förbundskanslist samt Magnus Karlsson som till-

trädde den nya tjänsten som utbildningskonsulent och 
distriktsansvarig den 4 februari. Förbundsstyrelsens 
kansliansvarige har varit Daniel Petersson.

Revisorer
Förbundsstämman valde följande revisorer: Tomas For-
slund, auktoriserad revisor, Ernst & Young, Leila Orre. 
	
Revisorsuppleanter
Michel Forss, auktoriserad revisor, Ernst & Young
Hans Brändström 

Valberedning
Jöran Fagerlund, sammankallande 
Jonathan Askesjö, Lillemor Setting

Medlemskap	i	internationella	förbund
Svenska Budo & Kampsportsförbundet är medlem i 
följande 19 internationella organisationer:

Aikido
International Aikido Federation

Glima
International Glima Association
International Belt-wrestling Association

Kendo
International Kendo Federation
European Kendo Federation
International Naginata Federation 
European Naginata Federation
European Kyudo Federation
International Kyudo Federation

Karate
World Karate Federation
European Karate Federation
Nordic Karate Federation

Kickboxning
World Association of Kickboxing Organisations

Ju-jutsu
Ju-jitsu European Union
Ju-jitsu International Federation
Nordiska Ju-jutsuförbundet

Wushu
European Wushu Federation
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International Wushu Federation

World Games Association

Internationella	uppdrag
Personer i Svenska Budo & Kampsportsförbundet har 
under verksamhetsåret haft 16 uppdrag i följande inter-
nationella organisationer:

International Aikido Federation
Stefan Stenudd, vice ordförande
Kai Löfgren-Shimasue, IT-chef
Jöran Fagerlund, styrelseledamot

International Ju-jitsu Federation
Paul G. Höglund, ordförande
Bertil Bergdahl, sekreterare i domarkommittén
Ola Johansson, ordförande i medlemsrekryteringsgruppen

Ju-jitsu European Union
Gunnar Hoffsten, assisterande revisor

World Karate Federation
Leif Almö, ledamot i PR-kommittén
Javier Escalante, sekreterare i domarkommittén

European Karate Federation
Leif Almö, ledamot i PR-kommittén
Javier Escalante, sekreterare i domarkommittén
Ramon Malavé, ledamot tekniska kommittén

GAISF
Paul G. Höglund, styrelseledamot

International Glima Association
Lars Magnar Enoksen, Vice ordförande
David Lundholm, styrelseledamot

International Belt Wrestling Association
Lars Magnar Enoksen, generalsekreretare

Budo-	och	kampsportsdistrikt
 
SB&K-distrikt  Utövare  Föreningar

Bohuslän/Dals          672         19       
Dalarna            590                       21
Gotland          156                         6
Gästrike/Hälsingl        746                       22
Göteborg                    5897                 70
Halland                           1133              24
Jämtland         302                    7

Medelpad         460                  8
Norrbotten                    1030                26 
Skåne                            5399             104
Stockholm                       11545             218
Sydöstra                            3654                      69
Södermanland       1125                      25
Uppland        1887                      34
Värmland       1322             36
Västerbotten       1754                29
Västergötland       1823            42
Västmanland         931               17
Ångermanland          543              10
Örebro           481           16
Östergötland       1928                      35
Totalt       44216              838

Sektion																						SB&K-distrikt
Aikido     20 (+1)   
Ju-jutsu     21 (+1)
Kampsport    21 (+2)
Karate     21 (of )
Kendo     15 (+1)
Wushu     18 (+1)

Utmärkelser
Förtjänsttecken 1
269  Jon Pettersson Vetlanda Bushiklubb
270  Saknas
271  Weine Ståhl  Vetlanda Bushiklubb
272  Laila Jansen  Vetlanda Bushiklubb
273  Christer Ljunggren Vetlanda Bushiklubb
274  Robert Norén Vetlanda Bushiklubb
275  Jonas Eriksson Linköpings Budoklubb
276  Lars Tornemark Kristianstads Aikikai
277  Per-Åke WilhelmssonGöteborgs Ki-Aikido Sällskap

Förtjänsttecken 2
274  Mats Tegelstaden Karate Dojo Katrineholm
275  Anders Kamph Kristianstads Aikikai
276  Björn Hallstig Umeå Budoklubb
277  Yngve Lindström Umeå Budoklubb

Förtjänsttecken 5
156  Lars Hultgren Vetlanda Bushiklubb
157  Kerstin Fredbäck Högdalen Izanagi Aikidoklubb
159  Henry Max  Västerås Aikidoklubb

Förtjänsttecken 6
6  Jöran Fagerlund Göteborgs Aikidoklubb
7  Anders Bergström Linköpings Budoklubb

Stora Grabbar & Tjejers Märke
71 Joanna Stassos  Malavé Karate Do
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Resultaträkning		 	 	 	

Utfall	 	 	 	 	 	 			2007	 	 	 		2008	

(belopp i kr)    
Verksamhetens	intäkter	 	 	 	
Anslag      3 715 720              4 218 200
Årsavgifter     3 033 191              3 128 681
Försäljningsintäkter       596 277              1 531 628

Övriga intäkter          35 535             1 607 113
   
Summa intäkter     7 380 723               10 485 622
   
Verksamhetens	kostnader   
Inköp material      -168 258   -336 255
Lämnade bidrag      -208 238    -280 452
Personal/Resor/logi/arvode             -3 422 638            -6 035 437
Lokalkostnader      -515 361               -595 064
Förbrukningsmaterial     -352 853   -432 582
Främmande tjänster     -236 484               -279 752
Telefon/porto      -281 739   -332 742
Representation          -6 866               -232 541
Reklam & PR       -213 510   -333 707
Div förvaltningskostnader      -32 744     -31 250
Försäkringar      -870 315   -870 145
Div kostnader       -232 221               -434 714
   
Summa kostnader                  -6 541 227             -10 194 640
   
Resultat	före	avskrivningar	 	 	 839	496	 	 										290	983
   
Avskrivningar         -84 760     -67 207
   
Resultat	efter	avskrivningar	 	 	 754	736	 	 										223	776
   
   
Finansiella	intäkter	och	kostnader   
   
Finansiella intäkter       107 343                 171 945
Finansiella kostnader            -192          -635
   
Årets	resultat	 	 	 	 	 861	887	 	 										395	086

Ingående balans     2 076 616              2 938 503
   
Utgående	medel	 	 	 								2	938	503	 	 							3	333	589
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					Balansräkning	
	 	 	 	 	 	 	 	2007-12-31	 	 	2008-12-31	 	
          
 (belopp i kr)       
	 Tillgångar	 	 	 	 	 	
      
 Anläggningstillgångar       
 Inventarier          73 648        28 363
 Långfristiga fordringar        0                 0
 S:a anläggningstillgångar         73 648         28 363
   
 Omsättningstillgångar   
   
 Kortfristiga fordringar   
 Kundfordringar fakturerade        10 358      120 230
 Övriga korfristiga fordringar        61 025                  104 722
 Interimsfordringar    1 016 043               1 035 609
 S:a Kortfristiga fordringar    1 087 426    1 260 562
   
 Kassa och bank   
 Bank      4 060 154   5 654 547
 S:a Kassa och bank    4 060 154   5 654 547
   
 S:a omsättningstillgångar   5 147 580   6 915 108
   
 Summa	tillgångar	 	 								 								5	221	228	 	 									6	943	471
	 	       
	 Skulder	och	eget	kapital	 	 	 	 	 	 	
        
 Eget kapital      
 Reservfond      -332 000    -332 000
 Balanserat överskott               -1 744 616             -2 606 503
 Årets överskott/underskott    -861 887    -395 086
 S:a Eget kapital                  -2 938 503                 -3 333 589
   
 Kortfristiga skulder   
 Leverantörsskulder     -117 636             -1 137 872
 Personalens källskatt       -25 710      -47 816
 Övriga kortfristiga skulder    0        -2 309
 Uppl.sem.skuld        -70 262      -38 535
 Uppl. sociala avgifter       -29 248      -50 894 
 Löneskatt        -37 528      -31 943
 Interimsskulder               -2 002 341             -2 300 514
 S:a kortfristigaskulder                  -2 282 725                 -2 905 784
  
	 Summa	skulder	och	eget	kapital	 							-5	221	228	 	 							-3	609	883
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Resultaträkning		 	 	 	 	
      
Aikido	 	 	 	 	

Utfall	 	 	 	 	 					2007	 	 				2008	

(belopp i kr)    
Rörelseintäkter    
Årsavgifter     310 469             370 000
Försäljningsintäkter     159 080             129 414
Övriga intäkter    0                        0
    
S:a rörelseintäkter      469 549  499 414
    
Rörelsekostnader    
Inköp material   -103 866  -96 595
Lämnade bidrag     -11 238            0
Resor/logi/arvode   -120 397                     -182 085
Lokalkostnader       -8 850    -7 254
Förbrukningsmaterial     -30 636  -12 744
Telefon/porto     -12 843  -13 694
Representation       -1 888              -11 538
Reklam & PR          -675              -18 628
Div kostnader       -2 293              -18 702
    
S:a rörelsekostnader    -292 686               -361 240
    
Finansiella intäkter               0            0
Finansiella kostnader               0            0
    
Resultat	 	 176	863	 								138	174

Ingående balans     133 700             310 563
    
Utgående	medel	 	 310	563	 								448	737
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Resultaträkning      
       
Ju-jutsu	 	 	 	 	

Utfall	 	 	 	 									2007	 		 						2008	

(belopp i kr)     
Rörelseintäkter	 	 	 	 	
Anslag        0       50 000
Årsavgifter         660 545     687 000
Försäljningsintäkter           22 360      243 096
Övriga intäkter                   0   1 559 433
    
S:a rörelseintäkter          682 905   2 539 530
    
Rörelsekostnader    
Inköp material         -11 894      -16 927
Lämnade bidrag         -20 000      -10 000
Resor/logi/arvode       -438 840             -1 947 201
Lokalkostnader           -8 185                  -58 049 
Förbrukningsmaterial           -3 047      -52 947
Främmande tjänster                   0      -40 707
Telefon/porto           -3 148      -35 951
Representation           -3 395    -210 442 
Försäkringar           -1 400         -1 230
Reklam & PR           -7 134    -116 458
Div kostnader         -19 877      -98 295 
Avskrivningar         -17 003      -17 003

S:a rörelsekostnader        -533 923                -2 605 209

    
Finansiella intäkter                   0    0
Finansiella kostnader                -31
    
Resultat	 				148	983	 	 	-65	710

Ingående balans          56 093     205 076
    

	 Utgående	medel	 					 			205	076	 	 	139	366
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Resultaträkning		 	 	 	 	
       
Kampsport	 	 	 	 	

Utfall	 	 	 	 	 						2007	 	 	 			2008	

(belopp i kr)     
Rörelseintäkter     
Anslag    0       7 700
Årsavgifter     332 189   595 997
Försäljningsintäkter       75 368   196 990
Övr intäkter                0       9 092
    

  S:a rörelseintäkter       407 557   809 779
    

	 Rörelsekostnader	 	 	 	
Inköp material      -28 921   -36 484
Lämnade bidrag    0     -17 000
Resor/logi/arvode    -164 261             -377 493
Lokalkostnader        -8 100                 -6 089
Förbrukningsmaterial      -15 477     -3 920
Telefon/porto      -25 663   -23 893
Reklam/PR           -675   -15 084
Div kostnader      -27 892   -43 423
    
S:a rörelsekostnader    -270 989                 -523 386
    
Finansiella intäkter    0              0
Finansiella kostnader    0              0
    

	 Resultat	 	 	 	 	136	568	 	 									286	393
    
Ingående balans       77 088   213 656
    

	 Utgående	medel	 	 	 	213	656	 	 									500	049
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	 	 Resultaträkning		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
  
  Karate             
 

	 	 Utfall	 	 	 	 	 						2007	 	 					2008	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
  (belopp i kr)             
	 	 Rörelseintäkter	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	  Anslag        0                    0

Årsavgifter     1 128 164             1 005 000 
Försäljningsintäkter         47 984     294 338
Övr intäkter       0               0
    
S:a rörelseintäkter     1 176 148                 1 299 338
    

	 		Rörelsekostnader	 	 	 	
Inköp material       0   -119 202
Lämnade bidrag       -77 000     -13 000 
Resor/logi/arvode     -693 865   -987 062 
Lokalkostnader        -59 035     -80 277 
Förbrukningsmaterial       -29 100     -24 139
Främmande tjänster         -5 727                   -2 580
Telefon/porto          -4 873     -16 607
Representation          -1 583       -3 292
Reklam/PR             -675       -6 615
Div kostnader        -74 284     -71 102
Avskrivningar        -29 147     -29 147
    
S:a rörelsekostnader      -975 289               -1 353 023
    
Finansiella intäkter      0               0
Finansiella kostnader      0               0
    

	 			Resultat	 	 	 	 	200	859	 												-53	684
    
Ingående balans      -148 251      52 608
    

	 		Utgående	medel	 	 			 			52	608	 														-1	076



21

   www.budokampsport.se

	 	 Resultaträkning		 	 	 	 	 	
        
	 	 Kendo	 	 	 	 	 	

	 	 Utfall	 	 	 	 	 					2007	 	 	 					2008	 	

  (belopp i kr)      
	 	 Rörelseintäkter	 	 	 	 	 	
	  Anslag          16 220                0

Årsavgifter     140 541                 138 000
Försäljningsintäkter     130 933       60 600
Övriga intäkter         5 300       40 344
    
S:a rörelseintäkter      292 994      238 944
    

	 Rörelsekostnader	 	 	 	
Inköp material        -6 741       -9 513
Lämnade bidrag      -65 000                 115 352
Resor/logi/arvode      -54 668                -227 081
Lokalkostnader      -46 336       -3 729
Förbrukningsmaterial        -7 303       -5 934
Telefon/porto          -689       -3 172
Representation    0        -5 391
Div kostnader       -1 410        -3 036
    
S:a rörelsekostnader    -182 147    -373 208
    
Finansiella intäkter     0    0
Finansiella kostnader     0    0
    

	 Resultat	 	 	 	 	110	847	 	 										-134	264

Ingående balans      316 024     426 871
    

	 Utgående	medel	 	 	 	426	871	 	 											292	607
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	 	 Resultaträkning		 	 	 	 	
       
	 	 Wushu	 	 	 	 	

	 	 Utfall	 	 	 	 	 						2007	 	 				2008

  (belopp i kr)     
  Rörelseintäkter     
             Anslag     0      45 000
             Årsavgifter      189 092    187 000
             Försäljningsintäkter        21 300      15 350

    
S:a rörelseintäkter       210 392     247 350
    

	 Rörelsekostnader	 	 	 	
Inköp material        -2 274      -4 523
Lämnade bidrag    0      -5 000
Resor/logi/arvode      -90 302  -108 882
Lokalkostnader        -5 607                -13 729
Förbrukningsmaterial      -23 042      -5 009
Främmande tjänster        -1 560      -5 009
Telefon/porto        -9 827      -5 009
Representation     0      -1 440
Reklam/PR           -675      -1 000
Div kostnader      -27 006    -56 924
    
S:a rörelsekostnader     -160 293   -206 524
    
Finansiella intäkter     0   0
Finansiella kostnader     0   0
    
Resultat	 	 			50	099	 	 		40	826

Ingående balans        67 298    117 397
    
Utgående	medel	 	 	117	397	 	 158	223
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Aikido
	 Ordföranden	har	ordet
Så har ytterligare ett verksamhetsår gått till ända. Detta 
år har präglats av stora evenemang, i form av Sverigelä-
ger och International Aikido Federation (IAF) congress 
i Tanabe i Japan, samt förnyelse i form av en styrelse 
med flera nya ansikten, ett nytt ansikte i graderingskom-
mittén samt nytag på de projekt som sektionen har på 
sitt bord (jämställdhet, klubbsamverkan, aikidonytt med 
mera.). 

Svensk Aikido har rönt stora framgångar på det 
internationella planet med två personer i styrelsen för 
IAF, vilket är väldigt glädjande! På hemmafronten har 
vi haft det lite tuffare, när antalet aikidoutövare i landet 
minskar! Den stora utmaningen de kommande åren 
kommer bli att se till att den trenden vänder! En utma-
ning jag tror vi är mer än kapabla till att möta!

Till sist vill jag rikta ett tack till alla er instruk-
törer, styrelser, kommittéer och andra engagerade som 
ser till att vi kan fortsätta träna högkvalitativ aikido i 
Sverige!

Mika Perälä, ordförande aikidosektionen

Styrelsen	och	kommittéer
Vid aikidosektionens årsmöte den 15 mars på Hotel 
Sheraton i Stockholm, valdes följande personer:

Styrelse
Ordförande: Mika Perälä
Vice ordförande: Per-Åke Wilhelmsson
Sekreterare: Anna Stensland
Kassör: Manne Hasselros
Ledamöter: Mats Alexandersson, 
Mathias Bäck, Marie Grangården 
(tidigare Arvidsson)

Lina Gustavsson, 3 dan instruerar med hjälp av Åsa Bergström på Sverigelägret.   Foto © Traian Pop
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Valberedning
Ordförande: Maria Mossberg
Ledamöter: Åsa Bergström, Jan Eriksson 

Sektionsstyrelsen har under verksamhetsåret hållit 
sju sammanträden, varav fem var telefonmöten. Mycket 
arbete har utförts via e-post. Kai Löfgren-Shimasue har 
på styrelsens uppdrag varit webbmaster för sektionens 
hemsida.

Ordföranden i sektionen har i enlighet med Budo 
& Kampsportsförbundets ordning, varit ledamot i för-
bundsstyrelsen och deltagit i dess sammanträden. 

Inom aikidosektionen finns en graderingskom-
mitté som på styrelsens uppdrag hanterar graderingsfrå-
gor samt viss internationell representation inom Aikikai. 
Graderingskommittén har under 2008 bestått av Urban 
Aldenklint, Lars-Göran Andersson Ulf Evenås, Ker-
stin Fredbäck, Jan Hermansson, hedersledamot, Maria 
Mossberg, Jan Nevelius, Stefan Stenudd, sammankal-
lande samt Jonas Palm som valdes in i kommittén av 
styrelsen i december. Graderingskommittén har haft två 
möten och täta kontakter via e-post.

Internationellt
Genom Svenska Budo & Kampsportsförbundet är 
aikidosektionen medlem i Internationella Aikidofede-
rationen (IAF). Svensk Aikido har sedan länge ett stort 
engagemang och en stark position i denna organisation. 
Vid IAF:s kongress i Tanabe, Japan 6-12 oktober repre-
senterades Svensk Aikido av Mika Perälä, Jöran Fager-
lund och Urban Aldenklint. Den svenska positionen 
stärktes då Stefan Stenudd valdes till vice ordförande 
och Jöran Fagerlund till ledamot i IAF:s styrelsen som 
består av 9 personer. Detta är första gången som någon 
nation förutom Japan har mer än en person i styrelsen. 
Kai Löfgren-Shimasue är fortsatt vald till webbmaster i 
IAF.

Svensk aikido har även mycket goda kontakter 
med Aikikais högkvarter Hombu Dojo i Tokyo och med 
Doshu Moriteru Ueshiba. Exempelvis har sektionens 
graderingskommitté behörighet från Hombu att i eget 
namn sköta dangraderingar, något som i många länder 
är förbehållet japanska shihan. Urban Aldenklint repre-
senterade Aikidosektionen vid Kobayashi dojos 40 års 
jubileum i Tokyo i oktober.

Ett flertal framstående utländska, framförallt 
japanska aikidoinstruktörer bjuds regelbundet in varje år 

av olika klubbar för att undervisa på läger. Flera fram-
stående svenska instruktörer reser också regelbundet 
utomlands för att undervisa. 

Inom Ki No Kenkyukai Association Internatio-
nale sker sedan länge ett intensivt samarbete med Ken-
jiro Yoshigasaki sensei, som under 2008 besökt Sverige 
tre gånger.

Medlemmar	och	klubbar
Antalet medlemmar i landets aikidoklubbar var vid 
årets slut 4803 vilket är en ovanligt stor minskning med 
ca 300 personer jämfört med föregående år. Antalet 
klubbar vid årets slut var 109. Tre nya klubbar valdes in 
i SB&K: Hammerdals IF, Spirit Kampsportsförening, 
Mark och Vellinge Aikidoklubb. Två klubbar lades ned: 
Aros Aikido&Ki klubb och Aikidoklubben Armvredet. 
 Ca 90 % av våra aikidoutövare tränar och graderar 
enligt Aikikai. Inom aikidosektionen finns även ett antal 
klubbar tillhörande organisationerna Ki No Kenkyukai 
Association Internationale och Tomita Academy, ska-
pade och ledda av Kenjiro Yoshigasaki respektive Takeji 
Tomita. De hanterar graderingar helt utan inblandning 
av aikidosektionen. I år har 4 skandinaviska instruktörer 
fått rätten att gradera till 1 dan inom Ki no Kenkyu Kai.

Det finns även en relativt ny sammanslutning av 
tre klubbar som tränar Dento Iwama Ryu. Organisa-
tionen benäms Shin Shin Aiki Shurenkai Sverige och 
har Hitohiro Saito som huvudlärare. Även inom Aiki-
kai samarbetar många klubbar i nätverk, ett exempel är 
Hoku Aikikai. Aikidosektionen stöder sådana nätverk 
bl.a genom att efter ansökan ge bidrag för klubbsamver-
kan. Under året har två bidragsansökningar för klubb-
samverkan beviljats.

Vartannat år hålls ett gemensamt Sverigeläger, 
2008 arrangerades detta läger av Linköpings Aikido-
klubb och hölls i fyra dagar under påskhelgen. Lägret 
besöktes av c:a180 personer och 30 instruktörer från 
alla våra aikidostilar. Årets läger har fått mycket beröm 
och styrelsen vill härmed sända ett stort varmt tack till 
alla medverkande och speciellt till Linköpings Aikido-
klubb för ett bra arrangemang och för en väl fungerande 
webbsida, www.sverigelager.se, som numera ägs av 
aikidosektionen.

Kommentar från webbsidans gästbok:
”Tack för ett helt fantastiskt läger! Som nybörjare 

är alla stilar nya så det var häftigt att se de olika stilarna 
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”in action” :) Det var riktigt bra organiserat också och 
man kände sig varmt välkommen från dag 1! Detta 
kommer bli en tradition! 

Mvh, Marina Skellefteå Aikidoklubb”

 2005 2006 2007 2008
Antal klubbar 104 103 107 109 
Medlemmar 5131 5196 5129 4803
Andel Kvinnor 40 % 40 % 34 % 45 %
Dangrader Totalt  97 90 107 79
Andel kvinnor 12 % 19 % 15 % 19 %
1-2 dan total 70 73 75 53
Andel kvinnor 14 % 18 % 17 % 19 %
3-4 dan total 27 17 23 17
Andel kvinnor 7 % 24 % 13 % 18 %
5-7 dan total   9 9
Andel kvinnor   0 % 22 %

Jämställdhet
Inom Aikido är vi förhållandevis duktiga på jämställd-
het, det är en av få sporter där alla kan träna och utveck-
las tillsammans. Aikidosektionen stöder utveckling inom 
detta område bl.a genom att efter ansökan ge bidrag 
för jämställdhetsarbete. Under året har dessvärre inga 
bidragsansökningar inkommit. 

För att säkerställa fortsatt förbättrad jämställdhet 

i svensk Aikido har styrelsen under året tagit fram en 
jämställdhetsplan med några tydliga mätbara delmål. 
Jämställdhetsplanen grundar sig både på SB&Ks jäm-
ställdhetsplan 2007-2009 och aikidosektionens jäm-
ställdhetspolicy från 2005. Den nya jämställdhetsplanen 
är publicerad på aikidosektionens hemsida. 

 
Information	och	utbildning

Den huvudsakliga källan för information är Internet. 
Det krävs ett visst engagemang för att få informatio-
nen, men denna kan i stället lättare spridas till en vidare 
krets. Aikidosektionens hemsida www.budokampsort.
se/aikido innehåller bl.a nyheter, information från 
styrelsen och ett kalendarium. Styrelsen har klara idéer 
på hur Aikidosektionens hemsida skall förbättras. Ny 
teknisk lösning för hemsidan var lovad av SB&K under 
2008, men har inte blivit verklighet. Mediekanal och 
innehåll för ett återupptaget Aikidonytt har diskuterats 
i styrelsen under året. Styrelsen har kommit fram till att 
fokusera på en förbättrad levande hemsida som inklude-
rar Aikidonytt under 2009. 

Sektionens graderingskommitté för Aikikai har 
också en hemsida på  www.aikikai.se. Aikidosektionen 
finansierar även Ki No Kenkyukai Sveriges webbplats 
som finns på www.kinokenkyukai.se.

Förbundet har dessutom en webbplats -  Budfo-

Tetsutaka Sugawara, 7 
dan håller läger vid Jär-
fälla Aikido klubbs 40 års 
jubileum.   

Foto © Magnus Hartman
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rum – som är öppen för alla. Forumet används till allt 
från praktiska träningstips och kuriosakunskap till stora 
filosofiska diskussioner om aikidorelaterade ämnen. 
Trafiken på detta forum har under 2008 varit låg. 

SB&K har ett gemensamt utbildningsprogram, 
som är stiloberoende och riktar sig till instruktörer och 
förtroendevalda. När det gäller instruktörer finns utbild-
ningar i fem nivåer; gruppinstruktör, klubbinstruktör, 
distriktsinstruktör, förbundsinstruktör och ”högre för-
bundsinstruktör”.  Dessutom finns en specialutbildning 
för barninstruktörer.

Graderingar	och	utnämningar
Dangraderingar inom Aikikai hanteras av en grade-
ringskommitté som är tillsatt av förbundets aikido-
sektion på delegation från stiftelsen Aikikai i Tokyo. 
Graderingsrätten gäller grader upp t.o.m. 4 dan. Vid 
vissa graderingar i samband med läger är en japansk 
gästande shihan examinator. Sedan 2007 kan dangra-
deringar genomföras av en grupp shidoin (se nedan) 
utan att kommitténs ledamöter deltar som examinatorer. 
Ansvaret gentemot Hombu dojo ligger dock kvar hos 
kommittén. När det gäller grader högre än 4 dan kan 
graderingskommittén rekommendera förtjänta personer 
till Aikikai i Tokyo. Värt att nämna är att årets högsta 
grad 7 dan tilldelats Ulf Evenås av Aikikai Honbu Dojo. 
Följande personer erhöll dangrader 2008:

Aikikai

7 dan 
Ulf Evenås, Göteborgs Aikidoklubb
6 dan 
Kenneth Linder, Aikido Dojo Vallentuna 
Kerstin Fredbäck, Högdalens Izanagi Aikido 

 klubb
5 dan 
Peter Lysell, Göteborgs Aikidoklubb
Pia Moberg, Riai Aikido Dojo
Jorma Lyly, Vanadis Aikidoklubb
Mats Alexandersson, Stockholms Aikidoklubb
Carlos Enguis, Chikara Aikidoklubb
Jan Bratt, Riai Aikido Dojo
4 dan 
Tommy Eliasson, Varbergs Aikidoklubb
Rabbe Anklew, Shirakawa 
Jalal Assadollahzadeh, Amaterasu Aikidoklubb

3 dan 
Teddy Bitvai, Göteborgs Aikidoklubb
Sasha Isakov, Iyasaka Aikidoklubb
Mario Marx, Vanadis Aikidoklubb
Birgitta Lidbaum, Nuboko Aikidoklubb
Pär Dahlström, Torsby Aikidoklubb 
Anna Wilder Hjerppe, Isshinkai Aikidoklubb
Sabine Neumann, Enighet
Peter Törnkvist, Malmö Aikidoklubb
2 dan 
Johan Wetterqvist, Halmstad Aikidoklubb
Thomas Wallberg, Hikari Aikidoklubb
Sten Frödin, Iyasaka Aikidoklubb 
Ronny Stenbäck, Torsby Aikidoklubb
Niklas Wikström, Shirakawa
Anders Hjärpe, Göteborgs Aikidoklubb
Sebastian Törnfeldt, Gubbängens Aikidoklubb
Lena Strömwall, Stenkullen Aikidoförening
Mika Perälä, Linköpings Budoklubb
Andreas Gustafsson, Gbg Aikidoklubb
Jim Svensson, Vanadis Aikidoklubb
Filip Arvidsson, Gubbängens Aikidoklubb
Jonas Högberg, Brandbergens Aikidoklubb
Lars Niklasson, Järfälla Aikidoklubb
Bertil Sköld, Tsukiyomi Gustavsberg
Jimmy Svensson, Järfälla Aikidoklubb
1 dan 
Cecilia Lindahl, KFUM Uppsala Aikidoklubb
Isabell Bang, Isshinkai Aikidoklubb
Monica Lundström, KFUM Uppsala Aikido 

 klubb
Victor Ollandt, KFUM Uppsala Aikidoklubb
Whokko Svanberg, Jin Aikido Dojo Växjö
Björn Håkansson, Vanadis Aikidoklubb
Magnus Tuvendal, KFUM Upp.Aikidoklubb
Tommy Auoja, Hikari Aikidoklubb
Magnus Toresson, Billingens Aikido
Marcus Knutagård, Malmö Aikidoklubb
Pia Andersson, Amaratsu
Magnus Burman, Gubbängens Aikidoklubb
Magnus Eriksson, Karlstad Aikidoklubb
Fredrik Schirén, Jin Aikido Dojo Växjö
Tony Henricsson, KFUM Uppsala Aikidoklubb
Ulf Eriksson, Takemusu Aikido Karlstad
Lars Hallbeck, Nuboko Aikidoklubb
Yuko Inoe Strand, Vanadis Aikidoklubb
Peter Hansson, Malmö Aikidoklubb
Henrik Söderquist, Nuboko Aikidoklubb
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Ralf Lindahl, Piteå Aikidoklubb
Johanna Vikgren, Enighet
Stefan Ide, Helsingborg Aikidoklubb
Johan Aderud, Örebro Aikidoklubb
Erik Niwhede, Malmö Takemusu Aikido Dojo

Instruktörer, som uppnått minst 2 dan respektive 4 dan, 
kan hos graderingskommittén ansöka om instruktörs-
titlarna fukushidoin och shidoin. En fukushidoin har 
rätt att gradera kyugrader och en shidoin kan delta som 
examinator vid dangraderingar. Dessutom kan personer 
som uppnått 6 dan och är särskilt framstående instruk-
törer av Hombu Dojo utses till shihan. I Sverige är 
sedan tidigare Jan Hermansson och Ulf Evenås shihan. 
Under året har inga shidoin utsetts

Till fukushidoin har under året utsetts: 
Jim Svensson, Vanadis Aikidoklubb
Johan Wetterqvist, Halmstad Aikidoklubb
Mika Perälä, Linköpings Budoklubb
Ronny Stenbäck, Torsby Aikidoklubb
Bertil Sköld, Tsukiyomi Gustavsberg
Ingrid Kjellsdotter Staaf, Höganäs Aikidosällskap
Anders Heinonen, Enighet
Andreas Johansson, Enighet
Sative Nadler Lilja, Trollhättans Aikidoklubb
Björn Jansson, Karlstads Aikidoklubb
Lina Gustavsson, Lunds Aikidoklubb
Åke Pekkarinen, Enighet
German Hamjatov, Vanadis Aikidoklubb

Ki	No	Kenkyukai	Association		
									Internationale	

4 dan 
Michael Lebens, Gbgs Ki-Aikido Sällskap
Joachim von Rost, Ki No Kenkyukai 13
Okuden 
Maj Edman, Ki no Kenkyukai Göteborg
3 dan 
Linus Hagström, Aikidoskolan Kaishinkan
Tomas Nyman, Aikidoskolan Kaishinkan
2 dan 
Mahesh Potenciano, Solna Aikido Klubb
Chuden 
Magnus Nilsson, Västerås Ki-Aikido Klubb
Pontus Pedersén, Ki-Aikido Gropens IF
1 dan 

Jonas Hamnered, Ki no Kenkyukai Gbg
Marianna Ivanova, Ki no Kenkyukai Gbg
Petter Johansson, Gbg Ki-Aikido Sällskap
Rikard Kihldorf, Aikidoskolan Kaishinkan
Thomas Niklasson, Gbg Ki-Aikido Sällskap
Shoden 
Kurt Fischer, Enköpings Ki-Aikido
Maria Holmberg, Solna Aikido Klubb
Mattias Levin, Eskilstuna Ki-Aikido klubb
Mikael Huselius, Solna Aikido Klubb
Paul Babalola, Gbg Ki-Aikido Sällskap
Per-Åke Wilhelmsson, Gbg Ki-Aikido Sällskap

Takemusuaiki	Tomita	Academy

3 dan
János Deák 
Ricky Johansson 
2 dan
Monica Petersson
Lis-Marie Wiklund
Benny Bernhard
1 dan
Gabriel Raoust
Omid Sotoudeh
Pär Benthin

Iwama	shin	shin	aikishurenkai	
2 dan
Kaj Handzic, Grythyttan

Aikidosektionen	gratulerar	samtliga!

Oliver Lee tar emot 6 kyu från Peter Spangfort.
   Foto © Magnus Hartman
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Ju-jutsu
Ordföranden	har	ordet	

Ännu ett år har passerat och vi fortsätter framåt mot nya 
mål. Ju-jutsun firade 100 år i Sverige 2008. Detta har vi 
naturligtvis uppmärksammat på olika sätt. Bland annat 
har vi haft ett läger med flera olika ju-jutsustilar och 
mycket framstående instruktörer, nationella och inter-
nationella. Det stora målet har ändå varit VM i Malmö. 
Detta arrangemang, som vi har jobbat otroligt mycket 
med, blev mycket lyckat. Det är lyckligtvis något som 
andra också håller med om, inte minst de deltagande 
nationerna. Nu tar vi nya tag och fortsätter jobba med 
utvecklingen av vår idrott. Vi ses på mattan, där är vår 
idrott som bäst. 
Emil Gustafsson, ordförande ju-jutsusektionen

Styrelsen
Ju-jutsusektionens årsmöte för 2008 hölls på Hotel 
Sheraton i Stockholm lördagen den 15 mars. Styrelsen 
förändrades på vissa punkter. Den nya styrelsen kom att 
bestå av:

Ordförande: Emil Gustafsson, Nybro
Vice ordförande: Niclas Sjöberg, Norrahammar
Sekreterare: Gunnar Hoffsten, Varberg
Kassör: Petra Fluor, Kristianstad
Ledamot: Cecilia Nyström, Kalmar

Den svenska landslagstruppen på VM i Malmö hade anledning att vråla av glädje.  foto: Marija Fischer Odén
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Styrelsen har under året haft nio protokollförda möten, 
telefonmöten och fysiska möten. Protokollen har publi-
cerats på sektionens hemsida. 

Styrelsen har bland annat arbetat vidare med förbe-
redelserna inför VM i Malmö samt dess genomförande. 
Dessutom har Elitserieprojektet fortsatt sin utveckling. 
Det har under 2008 kommit att ändra namn till Svenska 
ju-jutsuligan.

Under året har ett antal personer varit ansvariga för 
olika verksamheter inom sektionen. Dessa funktionsan-
svariga förfogar över egen budget och rapporterar direkt 
till styrelsen. 

Följande personer har varit funktionsansvariga 2008:
Internationell verksamhet: Gunnar Hoffsten 
Webredaktör: Gunnar Hoffsten
Landslagskapten Kamptävling: Martin Ingholt
Landslagskapten Partävling: Isabelle Sarfati
Sjukgymnast landslaget: Lena Larsson
Assisterande landslagskapten: Nico Christoforidis
Juniorlandslagskapten: Jonathan Askesjö
Domaransvarig: Dan Andersson
Tävlingsansvarig: Niklas Sjöberg
Handikappansvarig: Vakant
Stilsamordnare: Niclas Sjöberg

Internationell	verksamhet

Landslaget
Landslaget har under 2008 haft sju gemensamma läger 
för både duo och kamp.

1-2/3 Gävle 
25-27/4 Nacka
26-29/6 Bosön
22-24/8 Nybro
12-14/9 Jönköping 
1-2/11 Nacka 
14-16/11 Malmö

Kamp-	och	duotävling
Under 2008 har landslaget från första stund fokuserat 
på de senaste årens stora mål, VM i Malmö sista helgen 
i november. Hela laget har varit fokuserat och jobbat 
målinriktat för att kunna prestera som bäst i slutet på 
året. Landslagsgruppen (kamp och duo) har också fått 
en del nya medlemmar under året som visat mycket 
lovande resultat för framtiden. Duon har dock haft 
samma besättning som föregående år, Malin Persson/
Maria Eriksson och Liza Karlsson/Jesper kedjevåg.

Förutom våra träningsläger har vi naturligtvis också 
tävlat på de stora internationella öppna tävlingarna. 
Vi har till exempel deltagit på Hamburg Open, Paris 
Open, Slovenia Open och German Open. Det starka 
svenska laget har plockat medaljer på samtliga tävlingar 
med däribland flera guldmedaljer. Under våren gick 
Öppna EM av stapeln i Antwerpen, Belgien. Det blev 
totalt ett guld, ett silver och två brons när stortävlingen 
var avslutad. 

I slutet av november var det så dags för en av de 
största ju-jutsuhändelserna på svensk mark; VM. För-
väntningarna och pressen på laget var stora, inte minst 
från utövarna själva. Detta var något som förmodligen 
även vår svenska arrangörsstab kände av. Laget såväl 
som arrangörerna gjorde samtliga ett fenomenalt jobb. 
Det går inte att klassa VM i Malmö som något annat än 
succé på alla plan. Om vi tittar på medaljskörden blev 
det guld till Linda Lindström (-55) och Liza Karlsson/
Jesper Kedjevåg (duo mix) och brons till Jessica Tanzilli 
Jansson (-62 ), Johan Ingholt (-77) och slutligen Ville 
Ilola (+94). Med detta facit slutade Sverige som tredje 
bästa nation på detta VM. 

Ansvariga för laget
Martin Ingholt Landslagscoach kamp
Isabelle Sarfati Landslagscoach duo
Nico Christoforidis Assisterande coach
Lena Larsson Sjukgymnast

Juniorlandslaget
Juniorlandslaget har börjat hitta formerna. Efter att 
ha haft läger med gruppen samt ett mästerskap kan vi 
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konstatera att Sverige har bra möjligheter att få fortsatta 
framgångar med kommande generation. Vissa av ju-
niorerna konkurrerar även framgångsrikt på seniornivå. 
Detta är naturligtvis glädjande och mycket positivt inför 
framtiden. Vid junior-EM i Slovenien knep vi tre med-
aljer, ett brons genom Philip Clerissy, ett silver genom 
Robin Holmkvist och slutligen guld till Jonas Lund.
   
Ansvarig för laget:
Jonathan Askesjö

Hemsidan
Hemsidan har efter viss turbulens fått en ny webbre-
daktör i form av Gunnar Hoffsten. Han tog över driften 
då vår föregående webbmaster tyvärr inte hade tid att 
administrera den längre. Som vanligt har landslaget 
och landslagsgruppen uppmärksammats. Dessutom har 
läger, dangraderingar och övriga händelser uppmärk-
sammats. Precis som tidigare publiceras också styrelsens 
mötesprotokoll på sidan. 

Vi önskar dock fortfarande att fler klubbar blir 
aktiva med att skicka in material. Det är viktigt för att 
få en levande webbsida. Samarbetet med styrelse och 
kansli fungerar fortsatt väl. Helena Hugosson har på ett 
föredömligt sätt fortsatt att skriva och fotografera under 
2008. Hon har rapporterat och skildrat händelser från 
flera viktiga tävlingar under året, bland annat öppna 
EM och VM. 

Resultat

Öppna	EM	2008	–	Antwerpen,	Belgien
Linda Lindström, -55, guld
Silver Robin Holmkvist, -94, silver
Jessica Tanzilli Jansson, -62, brons
Ville Ilola, +94, brons

VM	2008	–	Malmö,	Sverige
Linda Lindström, -55, Guld
Liza Karlsson/Jesper Kedjevåg, duo mix, guld
Jessica Tanzilli Jansson, -62, brons
Johan Ingholt, -77, brons
Ville Ilola, +94, brons

Junior	EM	2008,	Slovenien
Robin Holmqvist, U21, -94kg, silver
Jonas Lund, U18, -73, guld
Philip Clerissy, U18, -73, brons

SM	2008,	Värnamo	12/4

SENIOR

Dam -55kg 
1 Linda Lindström Nacka Dojo/Team Dynamix
2 Norma Jansson Kraftverket

Dam -62kg 
1 Jessica Tanzilli Jansson Gävle JJK
2 Sara Svensson Nacka Dojo/Team Dynamix
3 Janni Larsson JJK Samurai/Team Dynamix

Dam -70kg 
1 Annika Lindström Kraftverket
2 Veronica Kumlin Linköpings BK

Liza Karlsson och Jesper Kedjevåg gjorde en sensationell insats när 
de tog VM-guld i duo mix.  foto: Marija Fischer Odén
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Herr -62 kg 
1 Patrik Fondin Herrljunga SSJ
2 Karl Dahlgren Kraftverket
3 Jonas Rosell Gävle JJK

Herr -69kg 
1 Henrik Svahn IKSU Sport Ju-Jutsu
2 Jonas Lund Karlstad Kampsportförening
3 Simon Sköld Nacka Dojo/Team Dynamix

Herr -77kg 
1 Johan Ingholt NKC/Team Budo Nord
2 Stefan Johansson Linköpings BK
3 Daniel Planhage IKSU

Herr -94kg 
1 Robin Holmqvist Nacka Dojo/Team Dynamix
2 Andreas Gaugl Nacka Dojo/Team Dynamix

Duo Mixed 
1 Lisa Karlsson/Jesper Kedjevåg Växjö JJK

ASPIRANTER 15-17ÅR

Flickor -57 kg 
1 Jennifer Radhammar JJK Samurai/Team Dynamix
2 Elin Persson Örebro Kampsportförening
3 Hanna Svensson Sollentuna JJK/Team Dynamix

Flickor -63kg 
1 Maxine Thulein Nacka Dojo/Team Dynamix
2 Hanna Brundin Nacka Dojo/Team Dynamix

Pojkar -60kg 
1 Diego Salas Nacka Dojo/Team Dynamix
2 Philip Larsson Herrljunga SSJ
3 Jonas Tuutma Karlstad Kampsport

Pojkar -66kg 
1 Oskar Mowday Växjö JJK
2 Rasmus Wiberg Växjö JJK
3 David Hansson Umeå BK

Pojkar -73kg 
1 Alexander Ferm Sollentuna JJK/Team Dynamix
2 Phillip Clerissy Örebro Kampsportförening
3 Jonas Lund Karlstad Kampsport

Pojkar +81kg
 1 Alexander Jansson Gävle JJK
2 Victor Hansson JJK Samurai/Team Dynamix

Linda Lindström tog sitt hett efterlängtade VM-guld i Malmö. Här 
i finalen.  foto: Marija Fischer Odén

VM-medaljerna.  foto: Marija Fischer Odén
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Kampsport
Ordförande	har	ordet

Kampsportssektionen tog under året emot två nya idrot-
ter, Submission Wrestling och Mixed Martial Arts. Två 
idrotter som delar mycket av de värderingar som befint-
liga idrotter i sektionen har.

Tillväxten i sektionen har varit fortsatt god:
• Bujinkan är oförändrat 24 föreningar
• Capoeira  har ökat från 20 till 27 föreningar
• FMA har ökat från 4 till 9 föreningar
• Glima är oförändrat 2 föreningar
• Kickboxning har ökat från 61 till 74 föreningar
• Krav Maga har ökat från 6 till 11 föreningar

• Kyokushin Karate har ökat från 20 till 21 fören-
ingar

• MMA har tillkommit med 9 föreningar
• Shootfighting har ökat från 9 till 17 föreningar
• Submission Wrestling har tillkommit med 8 

föreningar
• Taido har ökat från 14 till 16 föreningar
Totalt har sektionen vuxit från 160 till 218 fören-

ingar vilket är mycket glädjande. Flera av idrotterna kan 
förvänta sig fortsatt god tillväxt under 2009.

August Wallén, ordförande kampsportssektionen

Match på SM i shootfighting 2008.  Foto: Marija Fischer Odén
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Bujinkan
Bujinkan i Sverige har under året fått en ny shihan, 
Mats Hjelm, Kaigozan Dojo, som erhöll den högsta 
graden Jûdan Kugyo (15 dan). Unikt för i år är även att 
Sverige har fått sina två första kvinnliga shidoshi. Malin 
Edström, Bujinkan Tetsu Dojo, klarade sitt test till 5 
dan i maj och Cristina Eriksson, Bujinkan To Nan Dojo,  
klarade testet i oktober.

Årets tema har varit Togakure Ryu, med fokus på 
Soto Tonko no Kata, den flyende råttans tekniker, vilket 
även passat bra då 2008 var råttans år i den kinesiska 
kalendern.

Under året hölls Buyukai 2008 i Stockholm, med 
fyra svenska ”ju-dan” instruktörer. Arrangör för årets 
Buyukai var Kaigozan Dojo, Stockholm. Det har vidare 
hållits ett antal läger i Sverige, med svenska och/eller 
utländska instruktörer. Mer information om detta kan 
man hitta på www.bujinkan.se

Capoeira
Sveriges traditionella capoeiraföreningar har haft ett bra 
år med frekventa besök av mästare. Mestre Roberval har 
gjort två besök hos sin grupp Grupo de Capoeira Filhos 
de Angola (GCFA) i Stockholm, Mestre Pé de Chumbo 
besökte Kulturföreningen Capoeira Angola Malmö och 
Mestre Valmir gästade FICA Capoeira Angola Stock-
holm IF.

Barnträning
Barnträningen har börjat få fotfäste i flera av de traditio-
nella capoeiragrupperna under året. Alla hoppas på att 
verksamheten kommer att växa och utvecklas. 

Läger
I slutet av året deltog både moderna och traditionella 
capoeiristas när Grupo de Capoeira Filhos de Angola 
bjöd in till Rode de Capoeira Angola till minne av 
Mestre Pastinha. Denna Roda de Capoeira Angola har 
redan etablerat sig som en tradition i Stockholm. Alla är 
hjärtligt välkomna nästa gång.

FMA
Har inte rapporterat någon förbundsverksamhet. 
Antalet klubbar har ökat från 4 till 9 under verksam-
hetsåret.

Glima
Allmänt

Det gångna årets glimaverksamhet har kännetecknats 
av ett ökat internationellt samarbete samt att intresset 
även ökar nationellt. I Sverige har två nya glimaklubbar 
bildats, vilket innebär att glima numera utövas i Malmö, 
Göteborg, Stockholm och Sundsvall. På internationell 
basis har förbundet ”Viking Glima Federation” grun-
dats, som sysslar med utbildning och kvalitetssäkring av 
domare och instruktörer samt utvecklar grundlinjer för 
regler i tävlingssammanhang.

Det internationella intresset för glima ökade fram-
för allt på grund av att boken ”The secret art of Glima 
– an introduction to Viking martial arts” publicerades i 
augusti samt att hemsidan www.viking-glima.com blev 
klar i oktober.

Nationella	tävlingar
SM hölls 12/7 på Statens Historiska Museum i Stock-
holm. Alla stilar tävlades i öppen klass. Svenska mästare 
i herrklassen blev: Joan Lundh (IK Sparta) Ryggtag, 
Peter Grankvist (UMS Glima) Lösa tag, David Lund-
holm (UMS Glima) 
Byxtag. I damklasserna 
vann Paulina Hårleman 
(UMS Glima) Rygg-
tag och Lösa tag samt 
Solja Krapu (IK Sparta) 
Byxtag.

Internationellt	
regelverk
Utvecklandet av interna-
tionella glimaregler har 

Lunchträning i capoeira. 

Fri kamp i Combat Glima.
 Foto: Leif-Arne Furevik
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utförts av Jarmo Majorin och Lars Magnar Enoksen 
på uppdrag av ”Viking Glima Federation”. På grund av 
detta arbete fick båda hedersuppdraget att vara huvud-
domare vid det första världsmästerskapet i glima.

Internationella	tävlingar
VM hölls 10–12/8 vid Roskilde Vikingskibsmuseum 
i Danmark. Deltagare från Sverige, Danmark, Island, 
Nederländerna, Tyskland, Estland, Lettland och Li-
tauen ställde upp. Sverige hade fyra deltagare och David 
Lundholms brons i byxtag/81 kg var den bästa svenska 
placeringen. Den mest framstående internationelle utö-
varen 2008 är Joan Lundh från IK Sparta, som deltagit i 
tävlingar i Ryssland, Ukraina, Danmark och Togo. 

Internationellt	samarbete
Träningsläger i glima har utförts under ledning av Lars 
Magnar Enoksen i Moskva/Ryssland (februari), Eind-
hoven/Nederländerna (maj), Mariopol/Ukraina (juni) 
samt Gudvangen/Norge (juli).

 
Framtida	planer

2009 kommer fokus att vara på kvalitetssäkring av befint-
liga och aspirerande instruktörer i Sverige och utomlands.

Kickboxning

Kickboxningskommittén:	
Janeth Augustsson: ledamot i kampsportssektionen,  

       informationsansvarig, samordnar kommittén
Martin Eisengarten: tävlingsansvarig, ansvarar för  

       förbundskaptener, poängdomaransvarig
Mikael Bäckström: sponsringsansvarig 
Robert de Zwart: utbildningsansvarig, ansvarar för        

       graderingskommittén, ringdomaransvarig
Rankingansvarig: Tony Berglund
Graderingskommitté: Robert de Zwart, Johan Öje 

       heim, Tomas Karlsson
Förbundskapten LC : Martin Eisengarten
Förbundskapten FC : Mikael Bäckström
Förbundskapten FCLK : Morgan Lundkvist

Internationellt	arbete
Sverige hade två representanter med vid EM i Portugal, 
Janeth Augustsson samt Robert de Zwart. Under EM 
verkade Robert de Zwart som både ring- och poängdo-
mare och fick då även sin internationella licens förnyad. 

Landslag	
Under året har totalt sju landslagsläger/uttagningar ar-
rangerats och tre lag har tagits ut. 

EM arrangerades som vanligt vid två olika tillfällen, 
eftersom deltagarantalet är så stort att det inte är prak-
tiskt att arrangera allt vid ett tillfälle. Till årets första 
EM i Varna, Bul-
garien, skickade 
 vi vårt fullkon-
taktlag (FC) som 
bestod av tre 
fighters.  

-48 The-
rese Gunnarsson 
(Ängelholms 
Kickboxnings-
klubb)

-70 Caroline 
Ek (Kalvhagens 
Box Center)

-67 Mo-
hammad Hassan 
Al-Naik (Malmö    
Boxnings Aca-
demy)

Förbunds-
kapten Mikael 
Bäckström

Assisterande 
coach Daniel 
 Karlsson

Resultat:
Guld till Caroline Ek, Kalvhagen 
Brons till Therese Gunnarsson, Ängelholm

Vid andra tillfället i Portugal deltog både lagen i 
fullkontakt LowKick (FCLK) och LightContact (LC) 
lag. 

FCLK
-56 kg Elisa Albinsson (Coloseum)
-60 kg Jonas Ivung (Linköping)
-63,5 kg Daniel Karlsson (Coloseum)
-65 kg Jenny Andersson (Helsingborg)
-81 kg Viktor Nord (Ironman)
Förbundskapten: Morgan Lundkvist
Assisterande coach: Stefan Lindh

Caroline Ek med sitt EM-guld i kickbox-
ningens fullkontakt.
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LC
-50 Therese Gunnarsson (Ängelholms Kickbox-

ningsklubb)
-65 Maria Hermansson (Umeå Kampcenter IF)
+65 Karin Edenius (Umeå Kampcenter IF)
-57 Abo Semaoi (Ängelholms Kickboxningsklubb)
-63 Edwin Pettersson (Landskrona Asiatiska För-

ening)
-69 Ramin Nazem ( Jönköpings Kick & Boxnings-

klubb)
-74 Emil Hossen (Ängelholms Kickboxningsklubb)
-79 Tony Berglund (Landskrona Asiatiska Förening)
-89 Marcus Johansson (Landskrona Asiatiska 

Förening)
-94 Andreas Christensson (Kalvhagens Box Center)
Förbundskapten: Martin Eisengarten
Assisterande coach Alex Broscheit

Resultat: 
Guld till Karin Edenius, Umeå Kampsportscenter
Silver till Elisa Albinsson, Coloseum

Tävlingar
Förbundstävlingar, rankingbaserande:
Februaricupen – Ironman kickboxning Göteborg.
Marscupen – Combat Academy IF, Täby
Aprilcupen – Ängelholms kickboxning, Ängelholm
SM – Ironman Majorna kickboxning, Göteborg
Septembercupen – Göteborgs kickboxning, Göteborg
Oktobertävlingen – Jönköpings Kickboxningsklubb, 

Jönköping
Novembercupen – Eskilstuna Kickboxnings Klubb, 

Eskilstuna

DM 
Enighet sportcenter arrangerade DM Skåne
Kalvhagens Box Center, Karlskrona arrangerade 

DM Sydöstra
Ironman Göteborg arrangerade DM Göteborg
Dessutom har andra fristående tävlingar, som inte 

var rankingtävlingar, arrangerats runt om i landet.

Landskamp:
Den 29 mars arrangerade SB&K kickboxning en lands-
kamp mellan Sverige och Danmark i LC. Tävlingen 
hölls i Landskrona och 11 matcher avgjordes. Sverige 
tog hem segern med 6-5. 

Svenska	Mästare	2008
Svenska mästerskapen arrangerades i Göteborg av 

Ironman Majorna den 24 maj. Vid tävlingen korades 
följande Svenska mästare 2008:

Fullkontakt 
Damer
-52 FCLK Therese Gunnarsson-Ängelholms Kick-

boxnings Klubb
-60 FCLK Maria Persson-Ängelholms kickbox-

nings Klubb

Herrar
-60 FCLK Nils Widlund-Stockholms Kickbox-

nings Klubb
-63,5 FC Mohammad Hassan Al-Naik-Malmö 

Boxing Academy
-63,5 FCLK Daniel Karlsson-Coloseum Kickbox-

nings Klubb
-67 FCLK Riro Ati-Fight Club Stockholm
-71FCLK Misha Zalenyj-Olympia Kickboxning
-75FCLK Arte Chernin-olympia Kickboxnings 

Klubb
-81FCLK Viktor Nordh-Ironman Göteborg
-91F CLK Mikael Bäckström-Coloseum Kick-

boxnins Klubb

Light contact
Damer
-50 Katarina Petterson- Landskrona asiatiska För-

ening
-55 Kristin Skante- Fighter kickboxnings Förening
-60 Sara Svensson –Kalvhagen Box Center
-65 Elin Eriksson-Eskilstuna Kickboxning
+65 Caroline Ek-Kalvhagen Box Center

Herrar
-57 Abo  Semioi-Ängelholms Kickboxnings Klubb
-63 John Johansson-kalvhagen Box Center
-69 Thomas Karlsson-Kalvhagen Box Center
-74 Mikael Godren-Kalvhagen Box Center
-79 Tony Berglund-Landskrona Asiatiska Förening
-84 Lucas Byrlen-Ängelholms Kickboxnings Klubb
-89 Andreas Christenson-Kalvhagen Box Center

Statistik	för	alla	tävlingar	2008
Deltagartillfälle: 580st (ökning med 35 % jmf 2007)
Matcher i LightContact: 287 (1% färre än 2007)
Matcher i LightContactLowKick: 27 (0 st 2007)
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Matcher i FullContact: 29 (61% fler än 2007)
Matcher i FullContactLowKick: 83 (319% fler än 

2007)

Utbildning
Under året har 71 personer påbörjat sin utbildning till 
poängdomare och tre personer till ringdomare. 

Mästargrad
Lördagen den 5 april hölls mästargradering i Jönköping. 
Fyra aspiranter deltog på graderingen, varav två blev 
godkända till Mästargraden 1 Dan: 

Francisco Carrazana, Jönköpings Kickboxningsklubb
Linus Karlsson, Göteborgs kickboxning
Dessutom har Robert de Zwart, Göteborgs kick-

boxning, graderats till Mästargraden 2 Dan.

Nya	klubbar
Kickboxningen har vuxit med 13 nya klubbar 2008.

Krav	Maga

Styrelsen har bestått av
Ordförande Björn Karlsson
Sekreterare Michael Jakobsson
Kassör Daniel Gustavsson
Ledamöter Ola Eklund, Jonas Aaw
Revisorer Tobias Hultqvist, Inga Svensson

Verksamhet
IKMF-Sverige har i år jobbat aktivt med bättre sup-
port till våra anslutna klubbar genom webshop och ett 
större utbud på profilprodukter. Vi håller även på med 
att sammansätta utbildningsmaterial för våra anslutna 
instruktörer i form att färdiga seminariemallar och lek-
tionsplaneringar.

Medlemmar
Vid årets början hade föreningen 16 anslutna klubbar 
och nu vid årets slut har vi ytterligare två klubbar som 
har öppnats i Roslagen och Karlstad.

Möten
Styrelsen har löpande haft telefonkontakt och ett års-
möte i anslutning till instruktörsträningen söndagen den 
7/9 start 18.00 i KFUM Linköpings lokaler

Utbildningar

Vi har haft instruktörsutbildning i Linköping med 12 
instruktörer som alla klarade sig. Vi hade även vidare-
utbildning för de aktiva instruktörerna med tillhörande 
gradering. Deltagare både från Sverige, Norge och 
Danmark deltog.

Slutord
2008 har varit som ett nytt startår för IKMF-Sverige. Vi 
har fått många bra synpunkter på vad våra anslutna klub-
bar vill ha av oss. Och 2009 kommer bli ett intressant år 
att jobba fram dessa förslag i bästa KM-anda.

Kyukushin	Karate

Kyokushinkommittén	2008
Kyokushinkommittén består idag av ett 20-tal fören-
ingar fördelat över hela landet. Under året har kommit-
tén haft tre möten. Medlemsantalet har inte förändrats i 
någon större utsträckning under 2008. 

Under det gångna året har det kommittén sanktio-
nerat tre mindre tävlingar och två nationella tävlingar. 
Kommittén har även arrangerat en öppen tävling, 
Kyokushin öppna, för alla medlemmar i SB&K. Tyvärr 
var det något färre deltagare än vid förra årets tävling 
men det bjöds på en hel del sevärda matcher. Kom-
mittén har även arrangerat två domarutbildningar, ett 
antal fightingläger och ett juniorläger som var mycket 
uppskattat.

Kyokushin öppna 2008 
Damer +65 kg:
1. Jenny Sandersson, Keiko Karate Sällskap
2. Rebecca Persson, Göteborgs karate kai

Herrar -70 kg: 
1. Erik Fröjdh, Sundsvalls Budoklubb
2. Torbjörn Helmfrid, Uppsala Kyokushin
3. Daniel Wiberg, Lycksele Karate Kai

Herrar -80 kg:
1. Jimmie Collin, Keiko Karate Sällskap
2. Mohammed Ghorabi, Lunds Kyokushin
3. Burim Salihu, Göteborgs Karate Kai

Herrar +80 kg: 
1. Karl-Johan Andrén, Uppsala Kyokushin
2. Simon Påhlsson, Lunds Kyokushin
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Tamashiwari-pris (flest breakade plank): Moham-
med Ghorabi, 18 st

Mixed	Martial	Arts
Mixed Martial Ars (MMA) kom med som idrott i 
SB&K efter förbundsstämman mars 2008. Inom SB&K 
har MMA haft liten eller ingen aktivitet under verk-
samhetsåret. Detta beror främst på att det är Svenska 
MMA förbundet (SMMAF) som har tillståndet att 
sanktionera MMA tävlingar i Sverige.

Nya	klubbar
2008 anslöt sig 9 klubbar i förbundet.

Shootfighting
Shootfighting hade ett mycket aktivt 2008 med ett 
flertal olika aktiviteter.

Instruktörskurser
Två instruktörskurser hölls i Göteborg med Jonas Jen-
sen, Elina Nilsson och Frank E Barman som kursle-
dare.

Tävlingar
Swedish Shootfighting League 2008 genomfördes 

med 8 tävlingar och över 120 matcher. På den sista täv-
lingen korades svenska mästare enligt följande:

Light Weight (-65 kg) Fredrik Jostelius, Gladius 
MMA

Welter Weigh (-70 kg) Denis Koutcherovsky, 
Stockholm Shoot

Middle Weight (-76 kg) Emil Barkin Söderholm, 
Gladius MMA

Light Heavy Weight (-83 kg) Filip Sandung, Gla-
dius MMA

Cruiser Weight (-91 kg) Mikail Karan, Stockholm 
Shoot

Heavy Weight (+91 kg) Peter Ottosson, Escalate 
MMA

Internationellt	samarbete
Den första landskampen i shootfighting genomfördes 
i samarbete med det finska förbundet. Från Sverige 
tävlade Fredrik Jostelius, Erik Nordlund, Denis Kout-
cherovsky, Marcus Schober, Max Hederström och Bosse 
Bergsten. Finland vann landskampen med 4-2 i matcher

Nya	klubbar
2008 ökade antalet klubbar från 9 till 17. Under 2009 
förväntas ytterligare tillökning av klubbar att ske.

Submission	Wrestling
Idrotten Submission Wrestling (SW) har funnits i 
Sverige i över tio år och det anordnas ett 20-tal tävlingar 
årligen i landet. 2008 var året då idrotten Submission 
Wrestling äntligen organiserade sig och blev en idrott 
i Svenska Budo & Kampsportsförbundet! Åtta fören-
ingar anslöt sig genast som SW-föreningar i SB&K 
och många fler väntas komma. Brev har skickats ut till 
icke anslutna SW-utövande föreningar där fördelarna 
med att vara ansluten till SB&K har presenterats, såsom 
tryggheten med försäkringar, möjlighet att få aktivitets-
bidrag och rätt att deltaga på SM med mera.

Under hösten beslutade Riksidrottsförbundet att 
Submission Wrestling skulle få SM status. Ett beslut 
som välkomnades av många utövare. 

En hemsida har skapats för att sprida information, 
www.subwrestling.se

Det	kommande	SW-året
2009 ser ut att bli ett händelserikt år för alla utövare. 
Nya och gamla tävlingsarrangörer har skickat ut inbjud-
ningar till ett flertal tävlingar och årets stora SW tävling 
kommer givetvis att bli det historiska första Svenska 
Mästerskapet i Submission Wrestling. Tävlingen kom-
mer att gå av stapeln den 2 maj i Uddevalla. SW sektio-
nen kommer under året även att jobba på att få NO-GI 
EM till Sverige år 2010.

En av SW-matcherna som värmde upp på SM i shootfighting 2008.
 Foto: Marija Fischer Odén
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Taido
Då var ännu ett år fullt av spännande taidoäventyr 
gånget med ytterligare en ny klubb, flera läger och 
många tävlingar.

Landslaget
Landslaget har under året tränats av Kristian Ojala 4 
dan och Kristian Hellberg 4 dan. Damer och herrar har 
tränat gemensamt på ett antal läger som varit spridda 
runtom i Sverige och en del i samband med rankingtäv-
lingar. Annika Nilsson har under året varit landslagsle-
dare.

Tävlingar
Svensk mästare korades i Göteborg och på damsidan 
blev det ett dubbelt SM-guld för Anna Cervin från 
Strömstad som vann både hokei och jissen. På herrsi-
dan blev Per Genberg från Strömstad svensk mästare i 
hokei och SM-guldet i jissen togs av Morgan Boije från 
Stockholm.

Utöver SM har det hållits många högklassiga 
tävlingar under 2008: Göteborgs Open, Uddevalla 
Taikeis Öppna Mästerskap, Kauko Cup, Öresund 
Taido Open, Orustpokalen, Skövde Open och Sensu 
Dojo Julcup.

Ett nytt och roligt inslag i Skövde Open var en 
lagjissen mellan Oldies vs Youngies. Den prestige-
fyllda segern togs hem av  ”de gamla”, dock inte utan 
motstånd då det efter två matcher fortfarande var 
oavgjort. 

Läger
Det är alltid något extra när det kommer en japansk 
sensei och håller träningsläger. Denna gång var det 
Malmö som var arrangörer när Kitamura sensei kom 
till Sverige den 29-31 augusti. Det var cirka 30 taidokas 
spridda på fem klubbar och även Finland hade skickat 
över några deltagare. Kitamura sensei bjöd som vanligt 
på bra träning och frågestund.

Malmö har även arrangerat två intensivläger som är 
väldigt omtyckta. Göteborg hade sitt årliga Halloween-
läger, som samtidigt var ett landslagsläger.

Det har även funnits möjlighet att träna för Mark 
Bishop ett par gånger under året.

Sverigeläger nummer två i ordningen hölls i år i 
Skövde och erbjöd förutom bra träning under Mikael 
Jansson 6 dan kyoshi, Frank Ericsson, 5 dan renshi, 

Micke Korths 4 dan renshi och Kristian Ojala 4 dan 
renshi, även svartbältesgradering, samt tävlingar i form 
av Skövde Open och Oldies vs Newbies.

Graderingar
Följande personer har erhållit Dangrader 2008:

Nidan
Eddie Herlin, Stockholm
Leif Nilsson, Strömstad

Shodan
Akkanat Jensen, Strömstad
Björn Ingeson, Stockholm
Henrik Johansson, Göteborg
Jonny Carlsson, Strömstad
Marcus Carlsson, Strömstad
Per Genberg, Strömstad
Robert Andersson, Stockholm
Stefan Lindkvist, Göteborg
Tobias Carlsson, Strömstad

Nämnvärt
Nynäshamns Taidoklubb Hi Sho Kan är den nyaste 
klubben i svensk taido. Klubben startades av Royne 
Rutström 1 dan.

Kristian Hellberg 4 dan renshi var över i Finland 
och instruerade på deras sommarläger.

Mikael Jansson, 6 dan kyoshi, firade under året 30 
år med taido och uppmärksammades med diplom och 
vacker glaskaraff på Sverigelägret.

Från SM i taido 2008. Foto: Jöran Fagerlund
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Karate
Styrelsen

Styrelsen har under 2008 bestått av ordförande Urban 
Andersson, sekreterare Dejan Brajic, kassör Michael 
Bergman, ledamot Anders Pettersson (shorinjikempo) 
och Karin Sökare. Suppleanter har varit Kristina Ullgren 
och Bengt Zachrisson. Styrelsen har under verksamhets-
året sammanträtt 8 gånger.  Eftersom shorinjikempo på 
förbundsstämman fick möjlighet att bilda egen sektion i 
förbundet har Bengt Zachrisson under året fasats in som 
ordinarie ledamot och ansvarig för hemsidan. Anders 
Pettersson lämnade styrelseuppdraget den 26 september 
och då även sitt uppdrag att ansvara för karatesektionens 
hemsida. Vi tackar Anders för de år han hjälpt oss.

Internationell	Verksamhet
Ordförande Urban Andersson representerade sektionen 
på kongressen vid EM i Tallinn och vid VM i Tokyo. 

Vid NM i Reykjavik den 11 april bildades det Nordiska 
karateförbundet av företrädare för Danmark, Finland, 
Island, Norge, Sverige och Estland. Stadgar och ett 
rullande schema för att arrangera nordiskt mästerskap 
har antagits. Tanken är att bjuda in även Lettland och 
Litauen i gemenskapen. En hemsida är under uppbygg-
nad www.nordickarate.net/

Urban Andersson och Kjell Sivertsen har under 
EM i Tallinn haft möte med WKF:s ordförande Anto-
nio Espinos och generalsekreterare George Yerolimpos 
dels för att presentera det nybildade Nordiska karate-
förbundet dels för att presentera hur vi ser på karatens 
organisation i världen. 2009 års Nordiska mästerskap 
genomförs i Köpenhamn den 18 april.

Projekt
Gemensamt SM genomfördes sista helgen i september 
2008 och styrelsen har för avsikt att behålla denna ord-
ning under 2009 och 2010. En projektgrupp har tillsatts 

Katalandslaget samlat under ett träningsläger. 



                www.budokampsport.se

40

för att skapa en genomförandeplan av SM. Då sektionen 
delfinansierar SM skall vi dels ställa krav dels hjälpa ar-
rangören så att denne vet hur ett SM skall genomföras. 
Webbsändningen av SM 2008 får i det korta förberedel-
seperspektivet ses som en succé med 2000 unika tittare 
från 16 länder!  

Sverigeläger i karate genomfördes helgen 18-19 
oktober i Göteborg. Dessvärre var uppslutningen på 
lägret liten. Styrelsen ser dock nyttan av att umgås över 
stilgränserna och lära av varandra som ett tillräckligt 
lovärt syfte för att ge Sverigelägret en ny chans 2009.

Ett stort arbete har under året lagts ner på att 
skapa förutsättningar för att ansöka till RF om ett eget 
specialidrottsförbund för karaten. Sittande styrelse har 
den 26 september 2008 bildat Svenska Karateförbundet. 
Detta förbund kommer att användas i ansökan till RF 
mötet i maj 2009. Under året har 13 klubbar ansökt om 
inträde och 9 har utträtt. Vilket är en liten men ändock 
en ökning av antalet klubbar.

Avslutningsvis vill styrelsen tacka samtliga klubble-
dare och alla med förtroendeuppdrag i sektionen för era 
insatser under det gångna året. 

Domarkommittén
Det gångna verksamhetsåret har domarkommittén 
(dk) fokuserat på kompetensutveckling av domarkåren. 
I samband med SM initierades ett projekt, domare i 
genusperspektiv, som bland annat syftar till att rekrytera 
nya och samtidigt uppmärksamma de få kvinnliga do-
mare som är aktiva. Arbetet med utbildning av chefs-
domare och mattchefer vid olika tävlingar har också 
fortgått.

Dk har också utökats med en medlem, Peter Sahl-
berg, som ledamot. Han har under året arbetat intensivt 
med kurser och utbildning samt förtjänstfullt erövrat 
nya internationella licenser.

En större förändring av klassindelning samt ålder-
skategorier genomfördes av WKF 2008. Detta initie-
rades i samband med SM i september då det första i 
en rad av planerade obligatoriska regelgenomgångar 
inleddes. Vid VM i Tokyo i november fick Dk sedan 
information om en ny revidering av tävlingsreglerna. 
Med början våren 2009 kommer Dk ännu en gång att 
kalla in alla domare i landet för en uppdatering av de 
nya reglerna.  

Samarbetet med våra landslag har fortsatt.  En stor 

katadomarkurs genomfördes exempelvis i samband med 
landslagets uppsamlingsläger i Malmö. Dk planerar att 
fortsätta utveckla samarbete med landslag och region-
grupper för att gynna både tävlande och domare genom 
gemensamma utbildnings- och träningstillfällen.

Våra barnregler uppdaterades och reviderades under 
verksamhetsåret, exempelvis använder alla barn nu röda 
eller blå handskydd. Storleken på matchytan har också 
ändrats för vissa ålderskategorier.

Genomförda	utbildningar	/	examinationer	
 2  – 3   februari Malmö Kata A och B, 2 JA samt  

        12 JB licenser
19 – 20 april Karlskoga Kumite A och B, 1 JA samt  

        6 JB licenser

Vid Katakursen i Malmö utbildades vår första Kata 
Judge A-licensierade domare någonsin. Dk gratulerar 
Nadereh Poorkhalkali ännu en gång till den nya licensen 
som innebär att hon kan döma som huvuddomare vid 
SM. Särskilt positivt är att sex stycken av de nya katado-
marna från kursen i Malmö också deltog och erövrade 
en kumitelicens vid kursen i Karlskoga. Detta innebär 
att dessa domare redan från början har en duallicens och 
kan döma både kata och kumite.

Nya	internationella	domarlicenser
Peter Sahlberg: EKF Kumite Referee B samt Kata  

       Judge B, Maribor Slovenien, WKF Kumite Judge B,  
       Tokyo Japan

Ove Viggedal WKF Kumite Referee B samt Kata  
       Judge A, Tokyo Japan

Nadereh Poorkhalkali delar ut en varning på SM 2008 under över-
seeende av Peter Sahlberg.  foto: Marija Fischer Odén
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Internationell	representation
Javier Escalante, WKF / EKF Referee Commission 
sekreterare. Både i den kontinentala samt världsomfat-
tande organisationen som har det övergripande ansvaret 
för all tävlingsverksamhet på VM, EM, internationell 
samt nationell nivå.

Ove Viggedal har fått förtroendet och uttagits att 
ingå i Appeal Jury vid Junior EM, Senior EM samt Se-
nior VM. Appel Jury är det organ som handlägger alla 
ev. protester vid mästerskapet.

Javier Escalante, Paris Open, JEM Trieste (EKF 
RC),Dutch Open, Nordiska Mästerskapen, EM Tallin 
(EKF RC), Region EM (EKF RC), EMG Malmö, Oslo 
Open, VM Tokyo (WKF RC).

Fredrik Ålander; EM Tallin, Nordiska Mästerska-
pen, Oslo Open.

Peter Sahlberg, Paris Open, Dutch Open, Nordiska 
Mästerskapen, EM Tallin, Region EM, EMG Malmö, 
Oslo Open, VM Tokyo.  

Ove Viggedal, Paris Open, JEM Trieste, Nordiska 
Mästerskapen, EM Tallin, VM Tokyo.

Sammanfattning
Dk vill tacka alla domare, tävlingsarrangörer, aktiva, 
sponsorer samt karatestyrelsen för ett gott samarbete 
under det gångna året. En rad nya regelseminarier 
kommer att startas på nytt i början av det kommande 
året som en följd av de ganska omfattande regeländ-
ringar som WKF beslutade om i samband med VM i 
Tokyo. Det pågående arbetet med kompetensutveckling 
av domarkåren, fortsätter under 2009 och Dk ser med 
spänning och förväntning fram emot det kommande 
verksamhetsåret.

Katalandslaget
Katalandslaget genomförde redan i början av året  ett 
ledarskifte då förbundskapten Johan Backteman klev av 
sitt uppdrag på grund av personliga skäl. I hans ställe 
tillträdde Ky Buon Tang från Karlskoga, en välkänd 
karateprofil i Sverige med många mästerskapstitlar både 
inom kata och kumite. Ky Buon bildade redan vid över-
tagande i februari ett nytt ledarteam för katalandslaget 
tillsammans med vice förbundskapten Azem Barakovic 
från Ystad och med administrativ support av Team 
manager Birgitta Lindblom från Täby. Redan i mars 
månad presenterade det nya ledarteamet ett visionsdo-
kument med mål och riktlinjer för katalandslaget under 

de tre kommande åren. Framtidsvisionen kan sam-
manfattas i följande två punkter:

• Bli en respekterad nation i kata genom kunskap, 
utförande och framgång.

• Vinna ett flertal 
medaljer vid större internationella tävlingar.

För att uppnå denna vision kommer landslags-
ledningen att på bästa möjliga sätt ta till vara på och 
utveckla den kunskap och talang som finns i Sverige. 
Ledningens arbete och ansvar samt krav på de utövare 
som årligen tas ut i landslaget sammanfattas i nio punk-
ter i dokumentet där man betonar fysisk och teknisk 
utveckling, konkurrens om platser och tävlingsresultat.

Nästa steg för den nya landslagsledningen var att ta 
fram en årsplan med tävlingar och läger där man införde 
ett krav på 75% närvaro för att få behålla sin plats i 
landslaget. Man betonade att ett minimum i katalands-
laget är att man deltar på minst fyra tävlingar per år ge-
nom sin egen klubb och/eller genom landslagsuppdrag 
(stiltävlingar ingår ej) och att den/de utövare som av 
landslagsledningen bedöms vara i bäst form kommer att 
få fullt bidrag för resa och uppehälle vid större interna-
tionella tävlingar. Bidraget kan delas upp i mindre delar 
för ytterligare deltagare. 

Med ett klart och tydligt regelverk om vad som 
förväntas av både landslagsledning och utövare inledde 
man året med ett första landslagsläger i Degerfors och 
detta läger kom att följas av ytterligare fyra läger varav 
ett internationellt läger. Under slutet av året tog man 
även fram ett utkast till en marknadsföringsbroschyr 
som ska användas för att försöka få fler sponsorer till 
landslaget

Tävlingar
Junior EM 15-17 februari i Trieste, Italien
Robin Nyholm från Skellefteå, Mattias Matti och 

Mimmie Strandqvist från Boden representerade kata-
landslaget. Tyvärr ingen tur med lottning utan samtliga 
utslagna i tidigt skede av tävlingen trots bra insatser.

Dutch Open 8-9 mars i Rotterdam, Holland
Stora delar av katalandslaget åkte gemensamt 

ner till Dutch Open för att delta, men framförallt för 
att se och lära. På själva tävlingen gjorde Georgios 
Laine en mycket bra insats. Han slutade på femte 
plats i en startgrupp på 59 personer. På damsidan 
gick Anna Hällström fram till en sjunde plats i en 
nästan lika stor startgrupp på 51 deltagare. Dutch 
Open växer för varje år som går både till arrang-



                www.budokampsport.se

42

emang och antal deltagare. I år deltog totalt 500 utövare 
från 25 olika länder.

Nordiska mästerskapen 12 april i Reykjavik, Island
Ky Buon Tang fick en riktig kanonstart på sitt 

första stora mästerskap som förbundskapten vid NM 
på Island. De två deltagarna som Ky Buon tagit med 
som representanter för svenska katalandslaget var Karin 
Hägglund och Georgios Laine, båda från Stockholm. 
De vann varsitt guld efter utmärkta insatser.

Senior EM 2-4 maj i Tallinn, Estland
De två svenska kata deltagarna Anna Hellström 

från Stockholm och Flavius Alecu från Göteborg hade 
tyvärr ingen tur med lottningen utan blev utslagna i 
tidigt skede av tävlingen, trots bra insatser.   

Finnish Open 6-7 september i Tammerfors, Finland 
Efter att ha klarat av ett antal motståndare, mer 

eller mindre enligt löpandebands principen, vann Karin 
Hägglund guld efter seger med 5-0 i finalen. På fjärde 
plats kom 18-åriga Micaela Byström från Kramfors. 
Micaela är en av många talanger det satsas på i kata-
landslaget. På herrsidan kom 17-årige Patrik Backlund 
från Täby längst med en fjärdeplats i klassen yngre her-
rar. Azem Barakovic tyckte alla svenska deltagare gjort 
bra ifrån sig på tävlingen.

Senior VM 13-16 november i Tokyo, Japan
Den mycket rutinerade Georgios Laine skulle ha 

representerat Sverige i kata men fick med kort var-
sel tacka nej av personliga skäl. I detta skede valde 
ledningen för katalandslaget att fokuser på en yngre 
landslagsmedlem med mycket stor utvecklingspotential. 
Det blev därför den lovande svenske juniormästaren 
Patrik Backlund från Täby som man valde att skicka till 
Japan i Georgios ställe, för att se och lära. Patrik lottades 
mot den ryske katamästaren redan i första omgången 
och förlorade, men verkligen med flaggan i topp. Patrik 
var fokuserad och presterade sitt bästa, något som bådar 
gott inför kommande internationella tävlingar. 

Kataläger
Katalandslaget hade lyssnat på önskemål från olika 
klubbledare i landet om att sprida landslagslägren 
till olika regioner. Man inledde med ett läger i april 
i Degerfors där Degerfors Kunibakai stod som värd 
för ett mycket trevligt arrangemang. Lägret gav även 
uppmärksamhet i lokala medier med både framsida och 
mittuppslag i två större länstidningar. Lägret därpå ägde 
rum i mitten av juni i Täby där Tibble KK var värd. Ett 
helt igenom proffsigt arrangemang, men så är det också 
en av Sveriges största karateklubbar. 

Den 10-13 juli var det dags för årets första inter-
nationella landslagsläger. Det blev i Kose-Uuemõisa i 
Estland tillsammans med estniska katalandslaget. Lägret 
blev ett riktigt äventyr då man inte riktigt var van med 
denna typ av arrangemang i Estland. Trots lokalbyte och 
andra mindre praktiska justeringar kom de fyra gemen-
samma lägerdagarna att bli mycket bra rent tränings-
mässigt med mycket fys- och explosivitetsträning. 

Hösten startades med en lägerhelg i slutet på au-
gusti i Ystad. Hård träning för alla, men även med fokus 
på teambuilding. Assisterande förbundskapten Azem 
Barakovic bjöd på lite annorlunda träningsmetoder där 
man bl a testade ny, förbättrad utrustning från en av 
landslagets sponsorer; SBI sport. Ett uppskattat inslag 
i Ystad var en teambuildningsaktivitet där man sköt 
skarpt bland kanoner och luftvärnsrobotar i ett så kallat 
”Lazerdome”.  Katalandslaget avslutade året med en 
lägerhelg i Umeå där Umeå 

Kunibakai stod som värd för arrangemanget. På så 
sätt hade man täckt in hela Sverige i sin lägerverksam-
het från Ystad i söder till Umeå i norr. De fyra nationel-
la lägren gav också bra utdelning i media, där inte bara 
reportage från första lägret i två Värmlandstidningar 
kom i tryck, utan det skrevs även större reportage om 
karatelandslaget och kata i Täby-Danderydstidningen, 
Ystads allehanda och Västerbottenskuriren.  

Kumitelandslaget

Januari:
Året började med ett läger den 12-13 januari på Svea 
Budocenter i Stockholm. Där samlades landslagstrup-
pen inför Paris Open och påbörjade utformningen av en 
kommande spetstrupp. 

20 januari tävlade laget på Paris Open med en stor 
trupp på c:a 15 tävlande.  Här visade några att de börjat 

Från vänster: Karin 
Hägglund, Ky Buon 
Tang och Georgios 
Laine
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utvecklas och gjorde flera bra matcher. Bland annat vi-
sade Christian Koivumaa framfötterna rejält då han tog 
hem segern i klassen -80 kg. Det var länge sedan Sverige 
tog medalj på denna STORA tävling och Christians 
framgång var givetvis en bra start för truppen inför den 
kommande säsongen. Efter tävlingen tog vi ut en spets-
trupp innefattade 8 personer. Tre personer i truppen var 
över 24 år.

Februari:
I februari avgjordes junior-EM i Triste, Italien. Sverige 
skickade 5 personer och här visade ungdomarna mycket 
bra inställning och vann flera matcher. Tyvärr räckte det 
inte hela vägen fram till medalj men vi kan se att det 
finns potential hos flera av dem inför framtiden.

Februari avslutades med ett läger i Motala den 24-
25/2.

Mars:
Vi skickade spetstruppen till för-EM i Tallin, Estland 
första helgen i månaden 1-2/3. Resultatet på denna 
tävling blev medaljer i flera klasser. Herrlaget kom tvåa  
och sedan blev det ett flertal individuella medaljer, ett 
guld tre silver och två brons.

Vi hade läger i Motala 28-29/3 där vi samlade oss 
inför Italian Open kommande helg.

April:
5-6/4. Italian Open skickade vi spetstruppen till men 
ingen lyckades prestera utan var som vanligt nära medalj. 

12/4. Helgen efter detta åkte vi till Reykjavik, Is-
land för att där tävla på NM. Det blev en trevlig tävling 
med ett flertal medaljer och flera av de tävlande visade 
att de tagit till sig mycket av det vi jobbat med under 
året.  Här tog både herrlaget och damlaget silver och 
utöver detta blev det 2 guld, 2 silver och 5 brons. 

19-20/4. Vi avslutade månaden med ett läger på 
Svea Budocenter i Stockholm inför senior EM.

Maj:
2-5/5 avgjordes senior EM i Estland, Tallin. Vi skickade 
en ganska stor trupp med deltagare i de flesta klas-
serna. De flesta av de tävlande vann en eller två matcher. 
Återigen visade Christian Koivumaa att han prickat in 
formen, han tog sig fram till en semifinal. Semifina-
len förlorade han knappt och fick invänta match om 
tredjepriset. Även denna gång var han mycket nära att ta 

hem medaljen men spanjoren lyckades vända i slutse-
kunderna. Christian visade bra form och truppmedlem-
marna börjar känna sig trygga i det sätt vi jobbat med 
dem under året.

September
13-14/9 Var det landslagsläger på Svea budocenter i 
Stockholm.

Oktober
12-13/10 var det Austrian Open, en golden leuage 
tävling. Där lyckades vi ta en bronsmedalj i lagtävlingen 
och två silvermedaljer i herrarnas -75 och + 80kg klasser.

November
1-2/11 hade vi landslagsläger i Stockholm.
13-16/11 tävlade vi på VM i Tokyo, Japan.
De flesta tävlanden vann första omgången men 

fick respass i andra omgången, Bleard var den som gick 
längst och åkte ut i fjärde omgången. Alla som körde 
gjorde bra ifrån sig men fick se sig besegrade av blivande 
VM-medaljörer.

December
Lägret som var planerat ställdes in.

Gülsah Akdag tävlade intensivt 2008 och var med i Sportspegeln i 
SVT i samband med SM. På bilden en av hennes matcher från SM 
2008. foto: Marija Fischer Odén
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Kendo
Styrelse	och	kommittéer

Kendosektionens styrelse har verksamhetsåret 2008 
bestått av: 
Dan Fujii (ordförande),
Christian Strandberg (sekreterare)
Nicke Rydgren (kassör)
Mats Wahlqvist (ledamot kendo)
Andreas Lundgren (ledamot iaido)
Peter Hellberg (ledamot jodo)
Kirsi Höglund (ledamot naginata)
Jan Graaf (ledamot kyudo)
Christian Lund (suppleant)
Leif Sunje (suppleant). 

Adjungerad registeransvarig har varit Anette Persson 
Sunje. Valberedningen har bestått av Nils Björkegård, 
Caroline Lindholm och Magnus Olsson.

Allmänt
Under året fick sektionen igång en hemsida så att 
information lätt kan nå ut till medlemmarna. På denna 
hemsida har varje artansvarige en möjlighet att lägga 
ut information om respektive idrott. Dessutom har alla 
styrande dokument gällande gradering, tävlingsregler, 
styrelseprotokoll samt organisationsdokument lagts ut så 
att det går att ladda ned dessa. 

Raili Bükk fick uppdrag att ta fram en talang 

Sida Yin tog EM-guld i jodo 2008.
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och elitplan för sektionens landslag som ett led i hen-
nes elittränar utbildning vid Bosön. Detta möjliggör för 
sektionens landslag att söka elitstöd hos RF då en talang 
och elitplan är ett krav för att söka dessa bidrag. Planen 
togs fram först och främst för iaidolandslaget men kan 
även användas av andra idrotter inom sektionen och 
förbundet. 

Kendosektionen arrangerade under året 10:e 
Europamästerskapet i kyudo med 43 deltagare från 7 
nationer. Tävlingen hölls i Stockholm under en helg i 
maj.

Representation
Sverige var under 2008 representerad av ordförande vid 
European Kendo Federation (EKF) General Assem-
bly (GA) i samband med EM i Helsingfors, Finland. 
Kyudoansvarige representerade Sverige vid European 
Kyudo Federation (EKF) möte och International Kyudo 
Federation (IKYF). Naginataansvarige representerade 
Sverige vid International Naginata Federation (INF) 
möte och European Naginata Federation (ENF) möte.

Gradering
Förutom rutinuppgifter såsom att
- uppdatera vårt graderingsregister mot EKFs,
- registrera graderingsdata
- meddela EKF nya svenska dangrader
- distribuera gula kort till medlemmarna
- utsett ytterligare dangraderingsfunktionär
så har under verksamhetsåret graderingsreglerna revide-
rats, rutiner tydliggjorts, nya dandiplom införts (sedan 
20070929). 

Medlemmar såväl som medlemsklubbarna har 
bidragit till att göra registret mer komplett genom att 
ha skickat in graderingsdata från tillfällen även en bra 
bit bakåt i tiden. Detta är viktigt då registeransvarig 
ska kunna bistå inte bara styrelse och artansvarig med 
korrekt information utan också de personer som av olika 
skäl behöver hjälp med att validera sina tidigare grade-
ringsdata.

Kendo

Tävlingar
Under året har det arrangerats 6 tävlingar:  Sugo Cup 
(Malmö), Norrlands Mästerskapet (Luleå), June Cupen 
(Huskvarna),  Scandinavian Summer Seminar (Malmö), 

Stockholm Kendo Open (Stockholm) samt Svenska 
Mästerskapen (Uppsala).

Läger
Ett riksläger har anordnats under året, på samma plats 
som vanligt: Fyrishovshallen, Uppsala.

Under året har dessutom ett antal läger med 
utländska senseier anordnats.

I augusti var det 3 läger, Sumi ( Japan), Hirakawa 
( Japan) samt Cho (Korea) och i december kom Suda 
och Umino, båda från Japan, till Umeå.

Domare
I februari månad åkte Björn Gustafsson, Mats Wahl-
qvist, Akinori Imamura, Patrick Bacquin samt Bob 
Harris, som fick domarbidraget detta år, till Bryssel för 
att deltaga vid European Referee Seminar.

Till kendo EM i Helsingfors blev Mats Wahl-
qvist och Björn Gustafsson uttagna som domare.

Landslaget
Truppen har under året deltagit i två landslagsläger, 
varav ett i Finland med finska och ryska 
landslagen. Den årliga tävlingen 5 Nations mellan 
Sverige, Tyskland, Finland, Storbritannien och Schweiz, 
utspelade sig detta år i Basel, Schweiz, 18-20 januari.
I lagtävlingen tog de svenska damerna tredjeplatsen och 
herrarna lyckades ta andraplatsen. Vid de individuella 
tävlingarna gick Henrik Johansson hela vägen och vann 
herrklassen.

European Kendo Championships 2008 hölls i 
Helsingfors, Finland, 20-24 mars. 

Juniorer: I lag så gjorde juniorerna en enormt bra 
insats och tog silver. På sin väg mot finalen besegrade 
laget Montenegro, Ungern och Tyskland. Individuellt 
kom två av fyra ur sina pooler men besegrades i den 
nästkommande matchen. 

Damer: Damernas lag kom på 3:e plats i sin pool 
efter vinst mot Grekland och förlust mot Frankrike och 
Ungern. Samtliga damer kom ur sina pooler i de indi-
viduella tävlingarna. Längst kom Michiko Komaki som 
förlorade i andra matchen efter poolen. 

Herrar: Laget kom tvåa i poolen efter vinst mot 
Norge och förlust mot Tyskland. Laget gick sedan 
vidare till kvartsfinal genom vinst mot Österrike och 
Turkiet. I kvartsfinalen föll det svenska herrlaget mot 
Storbritannien. I de individuella matcherna gick samt-
liga herrar vidare ur poolerna men föll i nästkommande 
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matcher (med variation mellan 1-3 matcher efter pool). 
Längst kom Henrik Johansson som tog sig till 8-dels-
final och därmed kvalificerade sig bland de 16 bästa (4 
matcher efter poolen).

Landslagstruppen har under året bestått av följande 
personer: 

Ledning: 
Kumi Sato (damcoach)
Joakim Håhl (herrcoach)
Peregrin Albertsson (manager)
Peter Wahlberg (ass. manager)

Juniorer: 
Adrian Wahlberg, med i truppen till EM
Albin Lundberg Elander 
Alexander Hamilton, med i truppen till EM och 5 
Nations 
Ambjörn Holmkvist, med i truppen till EM
Linus Svenberg 
Masaru Komaki, med i truppen till 5 Nations
Oliver Södergren, med i truppen till EM
Viktor Lundqvist 
William Sundelin 

Damer: 
Alejandra Leon, med i truppen till EM och 5 Nations
Amanda Arnö 
Fanny Lindström 
Kristina Persson, med i truppen till EM och 5 Nations
Micaela Ahlstam, med i truppen till EM (kapten) och 5 
Nations
Michiko Komaki, med i truppen till EM och 5 Nations
Pernilla Nordwall, med i truppen till EM och 5 Nations

Herrar: 
Edde Johansson, med i truppen till EM och 5 Nations
Göran Gutiérrez-Aranda 
Henrik Johansson, med i truppen till EM och 5 Nations
Jimmy Cedervall 
Josef  Segerstedt 
Jun Yamazaki, med i truppen till EM
Juan Sato, med i truppen till EM och 5 Nations
Karl Sandström, med i truppen till EM och 5 Nations
Martin Hansson 
Mats Wahlberg 
Nicke Rydgren, med i truppen till EM (kapten, skada-

des efter uttagning och tävlade ej) och 5 Nations
Nils Björkegård, med i truppen till EM och 5 Nations
Rasmus Lundberg 

Iaido

I januari hölls ett öppet landslagsläger i Göteborg.
Den 16:e februari firade Sveriges äldsta (?) aktiva iai-
doka, Lennart Johansson, sin 85-årsdag. (Ett föredöme 
för oss alla.)

I mars hölls ett 3-dagars iaidoläger i Göteborg. 
Instruerade gjorde sensei René van Amerfoort och sen-
sei Takao Momiyama. 

Under maj genomförde Linköpings budoklubb 
framgångsrikt iaido- och jodo-SM 2008, samt dangra-
deringar, under 2 dagar  i Linköping. Man hann även 
med ett mindre seminarium .

Under 4 dagar i juni tränades iaido och jodo på 
ett internationellt läger i Ellös. Tävlingen Göteborg 
iaido open och dangraderingar genomfördes. Ca. 70 del-
tagare från 13 nationer deltog. Huvudinstruktör: sensei 
Jock Hopson.

Komaki iai, och sensei Kazuhiro Komaki, ar-
rangerade i augusti ett 2-dagars iaidoläger med fokus på 
tävling. 

I september hölls återigen ett 3-dagars läger i 
Göteborg med sensei René van Amerfoort och sensei 
Takao Momiyama. 

Stockholm Iaido Open arrangerades av FSKA 
under oktober. Man tävlade i mudan, individuellt och i 
lag. Graderingar upp till ikkyu genomfördes. Bra initia-
tiv. (Iaidoansvarigs kommentar) 

Från SM i iaido. foto: Berherd Hettman
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Jodo

SM i jodo arrangerades i maj månad av Linköpings bu-
doklubb. Årets vinnare i individuella tävlingen blev Pe-
ter Hellberg från FSKA som även tog guld tillsammans 
med Lollo Flodenberg i lagtävlingen. Innan tävlingen 
hölls ett kortare seminarium med Takao Momiyama och 
Rolf Radakovits.

I juni hölls det årliga Ellöslägret på Orust. Som 
vanligt var det ett stort deltagarantal och flera av de 
bästa instruktörerna i Europa var där. Nytt för i år var 
att det arrangerades en tävling, Göteborg Jodo Open. 
Tävlingen höll hög klass och gav en försmak inför 
EM.

I år har det hållits två stycken landslagsläger, ett i 
Skåne och ett i Stockholm, som förberedelse för EM.

Årets EM gick i år av stapeln i Magglingen, 
Schweiz. Sverige deltog med Mattias Karlsson från 
Skellefteå, Carl-Johan Henriksson från Göteborg samt 
Sida Yin och Peter Hellberg från Stockholm. Närva-
rande var som vanligt en japansk delegation som höll ett 
endags-seminarium innan tävlingarna. 

I tävlingen gick tre av svenskarna vidare ur poolen 
men det var bara Sida Yin i nidanklassen som nådde 
ända fram till finalen. Där mötte han förra årets vinnare 
men lyckades efter en jämn match besegra denne och ta 
guld till Sverige. Takao Momiyama och Rolf Radakovits 
deltog som domare.

Under året har Östersunds Budo Kai arrangerat 
två stycken träningsläger och Glimminge Budokan i 
Skåne har hållit prova på-dagar för intresserade.

Kyudo

Intresset för kyudo har ökat markant under året vilket 
nog till en del är effekter av demonstrationer för allmän-
heten och en omfattande marknadsföring i samband 
med arrangerandet av Kyudo-EM. Synliga resultat 
är dels ökat antal aktiva och dels en nybildad grupp i 
Malmö, vilken under hösten har fått utbildning av Jan 
Graaf. 

Under 2008 har kyudo demonstrerats vid Samu-
raidagarna i Leksand, Japan Culture Day i Sundbyberg, 
Hagadagarna i Hagaparken, Asienfestivalen vid Östa-
siatiska museet samt Körsbärsblommans dag i Kungs-
trädgården där vi för första gången hade en kvinnlig 
deltagare i kimono.

Planerna för året, att höja kvaliteten inom svensk 
kyudo och öka antalet utövare, har uppfyllts genom 
tillgång till många seminarier, satsning på landslag och 
arrangemang av EM samt en aktiv marknadsföring. 
Antalet utövare har under året ökat med 7%.

Läger
Årets EKF-seminarium hölls den 2-14 juli i Lough-
borough, Storbritannien. Den japanska delegationen 
bestod av Takeo Ishikawa Hanshi 8 dan, Ichiro Uozumi 
Hanshi 8 dan, Terumi Akiyama Hanshi 8 dan och Fu-
mio Hayashi Hanshi 8 dan. 

C-seminariet (för mudan och 1 dan) hade sex 
svenska deltagare, B-seminariet ( 2-3 dan) hade en och 
A-seminariet (4- dan) hade två svenska deltagare. 

Det blev stort svenskt deltagande i Norges natio-
nella seminarium som leddes av Liam O’Brien Kyoshi 
7 dan. Seminariet samlade 14 deltagare varav 8 från 
Sverige och 6 från Norge. Sverige har under året även 
haft deltagare på seminarier i Frankrike och Japan. 

Ett nationellt seminarium har hållits på Bo-
sön under ledning av Ray Dolphin Kyoshi 6 dan, från 
Storbritannien och samlade 16 deltagare. Vid seminariet 
deltog även norska kyudoka.

Landslaget
Med EM på hemmaplan kunde Sverige anmäla full 
trupp som innebär 8 tävlande i två lag. Träning och ut-
tagningstävlingar genomfördes under 6 endagsläger på 
Bosön och uttagna till landslaget blev: Magnus Alaeus, 
Jan Graaf, Peter Hellberg, Lucas Örström och Lars Ös-
ter från Kenshou Kyudo Kai samt Peter Anterius, Roger 
Persson och Tommy Radesäter från Seikyukai.

Tävlingar

EM 
Den 24-25 maj stod Sverige och Kendosektionen som 
värd för 10 EKF Taikai och med vår Förbundsordför-
ande Daniel Petersson som öppningstalare.
Tävlingarna genomfördes i Eriksdalshallen med 43 
deltagare i 12 lag från 7 nationer och blev såväl organi-
satoriskt som resultatmässigt mycket lyckat. 

Sverige kom på 4:e respektive 5:e plats i lagtävling-
en efter särskjutningar om bronsplatsen. Tre svenskar 
tog sig till individuell final där Tommy Radesäter delade 
en mycket hedrande 4:e plats efter särskjutning om både 
silver- och bronsplats.
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Sverige presterade ett resultat långt över förväntan 
och finns nu definitivt med på kartan även i tävlings-
sammanhang.

Inför EM genomfördes en omfattande mark-
nadsföring med affischering och utdelning av 5000 
broschyrer i och runt Stockholm. Utöver detta förekom 
reportage i Dagens Nyheter, direktsänt inslag i Radio 
Stockholm och direktsändning av EM-finalen på web-
ben. Efter tävlingen bjöds allmänheten på träningspass 
med skytte där 70 personer deltog.

RM 
Den 8 november genomfördes Kyudo-RM på Bosön 
som samlade 11 deltagare från Kenshou Kyudo Kai och 
Seikyukai kyudoförening. Där tog Kenshou Kyudo Kai 
guld i lagtävlingen och Lars Öster vann guldet i den 
individuella klassen.

Tävlingsresultat

Kendo	-	SM

Junior
Guld: Ambjörn Holmqvist
Silver: Alexander Hamilton
Brons: Adrian Wahlberg
Brons: Theodor Allén

Dam
Guld: Michiko Komaki
Silver: Micaela Ahlstam

Brons: Kristina Persson
Brons: Ida Wänstedt

Herr
Guld: Björn Gustavsson
Silver: Erik Samuelsson
Brons: Nils Björkegård
Brons: Henrik Johansson

Lag
Guld: FSKA 1
Silver: Shimbukan 
Brons: GAK Enighet
Brons: Uddevalla

Kendo	–	EM

Lag junior
Silver: Adrian Wahlberg, Alexander Hamilton, Ambjörn 
Holmkvist och Oliver Södergren

Iaido	–	SM

Mudan 
Guld: Cecilia Olofsson 

Shodan 
Guld: Jesper Waldeståhl

Nidan
Guld: Sida Yin
Silver: Samuel Trygger

Yondan
Guld: Matti Pajaujis

Iaido	–	EM

Shodan
Guld: Jesper Waldestål
Silver: Patrik Almqvist

Nidan
Brons: Jörgen Sjöholm

Yondan
Brons: Björn Stille

Mats Walqvist lyfter segerbucklan som lagkapten för FSKA:s lag på 
SM i kendo. foto: Christian Strandberg
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Graderingar

Kendo

3 Dan
Per Ybo  
Josef  Segerstedt   
Mattias Vågberg  

2 Dan
Emma Sviestins  
David Lindhe  
Gilles Lahoundere   
Magnus Ydmark  
Alexandra Bandke   
Philipp Klinkhardt   
Andreas Gustafsson   
Nils Eriksson   

1 Dan
Sigrid Zenger   
Gabriel Grünberg   
Thor Abe Dahlman   
Fredrik Lönnegren   
Linus Svenberg   
Carlos Riquelme 
Robert Hrncjar   
Erik Östman   
Johan Strömqvist   

Maja Nilsson  

Iaido

3 Dan
Jean Bergström
Sida Yin   

2 Dan
Oscar Kristiansson   

Toros Köse  
Henrik Kurelid   
Tony Lindström 

1 Dan
Marcus Larsson   

Jodo	–	SM

Individuellt
Guld:  Peter Hellberg
Silver: Lollo Ahlden

Nidan
Guld: Sida Yin
 
Lag
Guld: FSKA

Kyudo	-	RM

Individuellt
Guld: Lars Öster, Kenshou Kyudo 
Kai
Silver: Magnus Alaeus, Kenshou 
Kyudo Kai
Brons: Roger Persson, Seikyukai

Lag
Guld: Kenshou Kyudo Kai
Silver: Seikyukai
Brons: Seikyukai

Naginata	–	SM

Engi
Guld: Leonardz-chiimu: Ylva Leo-
nardz, Shikake, & Lisa Sander, Ooji
Silver: Kungberg-chiimu: Malin 
Kungberg, Shikake & Mathias 
Kunto, Ooji
Brons: Laurila-chiimu: Adam Lau-
rila, Shikake & Kirsi Höglund, Ooji 

Shiai
Guld: Adam Laurila
Silver: Erik Klinthage
Brons: Viktoria Wiik

Naginata	–	EM

Engi
Silver: Lisa Sander & Ylva Leo-
nardz

John Bergdahl   
Pär-John Schakonat   
Cecilia Olofsson   
Gunilla Kung   
Thomas Eriksen   
Lennart Rosander  
Erik Österlund   
Mathias Jansson-Micu 

Jodo

1 Dan
Carl-Johan Henriksson  

Kyudo	

5 dan 
Tommy Radesäter

3 dan  
Sara Jonasson

2 dan 
Peter Hellberg
Lucas Örström
Birgitta Öster
Lars Öster

1 dan
Sven Axenbo
Joachim Oberhammer
Angelika Wikberg

Jan Graaf.
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Shorinji	Kempo
Ordföranden	har	ordet
Vid förbundsstämman fick vi då äntligen igenom 

vår, genom ett antal år återkommande, motion om att 
bilda en Shorinji Kempo-sektion. Rent formellt bildade 
vi en interrimstyrelse den 19 april och året har förutom 
sedvanlig verksamhet ägnats åt att skapa nya rutiner 
enligt vår nya ordning. I slutet av 2008 hade det mesta 
börjat falla på plats. 

Den senaste av våra medlemsföreningar har växt 
och fått en stabil verksamhet, vi har en ny förening på 

gång i Malmö och många föreningar har utökat eller har 
planer på att utöka sin verksamhet till att också innefatta 
barnverksamhet. 

Det totala medlemsantalet har ökat något och med 
fler föreningar som kommer igång med barnverksamhet 
ser det ut att kunna bli ännu fler framöver.

Anders Pettersson, ordförande Shorinjikempo-
sektionen 

Ett finskt par visar embu Karlstad gasshuku 2008.
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Styrelse
Vid interimmötet i april valdes följande sektions-

styrelse:

Ordförande   Anders Pettersson
Sekreterare    Peter Hansen
Kassör    Pontus Haglund
Ledamot    Robert Liljeblad
Ledamot    Thomas Edlind
Ledamot    Stefan Jönsson Levin
Ledamot    Mikael Wirén

Valberedningen har bestått av Tobias Alm (sam-
mankallande), Alexander Tilly och Lovisa Johnson.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft tre pro-
tokollförda möten, utöver ett par möten med det som 
tidigare var Shorinji Kempo-kommittén, samt några 
rena arbetsmöten. Det har dock också varit ett stort 
antal informella kontakter mellan kommitténs medlem-
mar. Den huvudsakliga korrespondensen sköts via e-post 
eller telefon.

Internationellt	arbete
När det gäller internationellt arbete så har vissa 

förberedelser för WSKO:s General Meeting som hålls 
2009 på Bali i Indonesien gjorts. Det sker också re-
gelbundna kontakter med WSKO när det gäller den 
löpande verksamheten.

Satsningar
Sektionens har verkat för att stimulera tillväxten 

av Shorinji Kempo i Sverige och har stöttat den nya 
föreningen i Skövde med bl.a. graderingsexamina-
torer. Satsningen har varit en succé och föreningen 
har gjort ett bra jobb då de idag har över 20 aktiva 
medlemmar.

Sektionen har under verksamhetsåret även arbetat 
för att initiera uppstarten av en förening i Malmö. 
Förberedelserna har gjorts och sektionen hjälpte till 
med ett litet kickoff-läger som sammanförde med-
lemmar från flera föreningar som numera bor i Mal-
mötrakten. En liten grupp har kommit igång med att 
träna och förhoppningen är att det leder till bildandet 
av en ny förening under det kommande verksamhets-
året.

Det är också glädjande att det är fler föreningar som 

har startat verksamhet för barn. Det finns en särskild 
kamoku-hyo (läroplan) för barn, men den finns bara 
översatt till engelska i dagsläget. Detta är ett område 
som vi behöver lägga ner arbete på under kommande 
verksamhetsår.

Ett annat viktigt led i att sprida kunskap om 
Shorinji Kempo är att ha en bra webbsida. I slutet 
av december sjösattes en ny webbsida för sektionen 
på adressen www.shorinjikempo.se. Det har arbetats 
mycket med det tekniska under året och under decem-
ber var det tillräckligt klart för att öppnas för alla. Det 
kommer dock att behöva arbetas vidare för att få en 
ännu bättre hemsida med mer innehåll och hög aktivi-
tet.

Tävlingar
SM-tävlingarna hölls i maj vid Idrottshögskolan 

i Stockholm och arrangerades av Stockholms Södra 
Shibu.

Svenska mästare i klassen för yudansha blev Anna 
Hildebrand och Lovisa Johnson från Stockholm Södra 
Shibu.

Svenska mästare i klassen för kyu-kenshi blev Lena 
Bergsten, Erik Imamura och Kalle Grill från Stockholm 
Studenter Shibu.

Bröderna Kazuhito och Hirohito Morikawa som har vunnit de 
japanska embu-mästerskapen flera gånger. Här är de på Karlstads 
gasshuku i april 2008. Över 100 deltagare från flera olika länder var 
med på lägret.
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Träningsläger
Vid en gasshuku (träningsläger) i april inbjöds Mo-

rikawa Kazuhito och Morikawa Hirohito, båda 7 dan 
seihanshi, att instruera. Bröderna Morikawa har vunnit 
de japanska embu-mästerskapen flera gånger och de 
tränar normalt sett i Rakuto-doin i Kyoto. 

Denna Doin är något av en fadder-doin för Sho-
rinji Kempo i Sverige då flera av de tidiga japanska 
instruktörerna i Sverige kom från just Rakuto. Tränings-
lägret arrangerades av Karlstad Shibu och hade drygt 
100 deltagare från flera länder.

I samband med SM-tävlingarna i maj arrangerade 
Stockholm Södra Shibu även ett träningsläger. Som-
marlägret arrangerades som brukligt av Visby Shibu i 
juli. 

I september arrangerade Karlstad Shibu även en 
yudansha gashuku, dvs. ett läger som endast var ämnat 
för dangraderade. Även till detta läger kom det del-
tagare från England, Tyskland och Finland förutom 
givetvis från olika delar av Sverige. Som instruktör till 
detta läger inbjöds Mizuno-sensei, 8 dan seihanshi och 
WSKO-instruktör, från British Shorinji Kempo Fede-
ration. 

I och med att lägret hade en officiell WSKO-in-
struktör räknas det som krävs för att bli behörig för 
högre dangrader.

Resultat

Resultatlista	från	SM:

Kyukenshi:
1. Lena Bergsten & Erik Imamura & Kalle Grill, 

Stockholms Studenter
2. Andreas Laestadius & Carin von Köhler, Göte-

borg
3. Miranda Åkerman & Erika Bergström, Stock-

holm Norra

Yudansha:
1. Anna Hildebrand & Lovisa Johnsson, Stockholm 

Södra
2. Hanna Svedberg & Lotta Wersäll, Stockholm 

Södra 
3. Lisa Arpi & Yanlu Wang, Stockholm Södra & 

Uppsala

Graderingar
Följande personer har under verksamhetsåret erhål-

lit dangrader:

Junkenshi shodan (1:a dan)
2008-04-10, Kenneth Westlund, Karstad Shibu.
2008-06-08, Charlene Lima, Kajsen Burell, Stock-

holms Studenter Shibu.
2008-09-16, Marcus Olofsson, Skövde Shibu.

Shokenshi nidan (2:a dan)
2008-02-09, Yanlu Wang, Uppsala Shibu, Kristoffer 

Hamberg, Hanna Svedberg, Lotta Wersäll, Stockholm 
Södra Shibu

2008-05-17, Arnoud Tiquet, Romain Boniface, 
Göteborg Shibu

Chukenshi sandan (3:e dan)
2008-04-10, Mansur Mirtorabi, Karlstad Shibu
2008-06-08, Peter Hansen, Erik Andersson, Stock-

holms Studenter Shibu

Aktiva Yudansha
Shorinji Kempo i Sverige har för närvarande;
5 dan 2 st.
4 dan 10 st.
3 dan 8 st. 
2 dan 16 st. 
1 dan 21 st.

Erik Imamura, Lena Bergsten och Kalle Grill: vinnarna i kyu-klas-
sen i embu i SM 2008.
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Wushu
Ordföranden	har	ordet
Det här var första året för mig som ordförande. Jag 

har tidigare suttit med i styrelsen som ledamot och kas-
sör. Det kändes stort att ta över efter Patrik. Inte minst 
för att hans tio år som ordförande har gett honom en 
hel del internationella kontakter som jag inte har ännu. 

Jag har tävlat i många år och min erfarenhet av 
de internationella wushuorganisationerna har varit en 
samling gamla torra gubbar i kostymer. Wushu är så 
stort och innehåller så många olika stilar som skiljer sig 
åt på många olika sätt men liksom för Patrik har idrot-
ten wushu varit i fokus för mitt arbete. Det här är ett 
idrottsförbund och fokus bör därför ligga på idrotten 
både som tävlingsform och som motion. Det handlar 
om att hitta det gemensamma, det som binder alla wus-
hustilar samman.

2008 har varit ett lugnt år men både för wushu 
internationellt och för oss här i Sverige har det varit 

ett historiskt år. 2008 var det OS, och det arrangerades 
i Beijing. I många år har man försökt få in wushu som 
uppvisningsgren på evenemanget men man fick tillslut 
nej.  Wushu fick däremot chansen att representeras i 
form av Beijing Wushu Tournament. Man fick tillstånd 
för att hålla tävlingen under OS-veckorna på en av de 
officiella arenorna. Uttagningen av deltagarna gjordes 
under VM 2007 och Sverige hade en representant på 
plats när det i somras var dags.

Vi har försökt se till att landslaget har fått en star-
kare organisation här i Sverige – bland annat genom att 
tillsätta ett aktivt stöd inom sektionen för landslagsled-
ningen att arrangera läger samt för föreningar som vill 
arrangera tävlingar. 

Idag jobbar man också mer långsiktigt för att ta 
ut landslagsrepresentanter och detta har gett resultat 
främst på taolusidan, Sverige har i sanshou under flera 
år placerat sig relativt högt på internationella tävlingar 

Barn gör en uppvisning under invigningen av VM 2007.  foto: Henrik Hjelmberg
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men i taolu har vi legat långt efter. I år har taolu dock 
äntligen klivit upp i internationella sammanhang då vi 
på EM i Warsawa tog hem en bronsmedalj i Traditionell 
Handform. Vi ligger fortfarande långt efter i taolu men 
detta kan kanske vara ett ljus som kan locka fler att vilja 
kämpa för internationella medaljer i fortsättningen.

Planen att genomföra framtidskonferensen som 
inte blev av förra året sköts fram och kommer att hållas 
efter att detta gått i tryck men intresset verkar mycket 
större denna gång. Om inte annat är nog tidpunkten 
på året bättre vald. Sektionen har idag god ekonomi 
och det är inte pengar som vi ska sitta på utan dessa 
ska kunna användas bland annat för att se till att fler 
tävlingar och läger kan hållas. Om framtidskonferensen 
blir lyckad bör vi hålla något liknande igen.

Hanna Sillén, ordförande wushusektionen

Styrelse	och	kommittér
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande 

sammansättning:
Ordförande: Hanna Sillén
Sekreterare: Olle Bodin
Kassör: Mattias Lindh
Ledamöter: Ebba Lexmark, Luciano Macri, Petter 

Sande, Richard Hellström
Suppleanter: Niklas Borgh, Peter Brejcha.

Styrelsen har haft fem möten, varav ett telefonmöte.

Nya	medlemmar
Styrelsen har under det gångna året haft nöjet 

att välkomna sex nya föreningar till wushusektionen: 
Arlövs Nors Shaolin Kung fu klubb, Ebmas Wing Tzun 
idrottsförening, Gnesta Wushu förening, Gävle Ving 
Tchun Förening, Helsingborgs Hung Gar Kung Fu 
Klubb, Lycksele Kung fu tao klubb.

Ekonomi
Sektionens tilldelning har använts i enlighet med 

vad som budgeterats för verksamhetsåret. Största kost-
naderna har i vanlig ordning varit tävlingsverksamheten 
med både tävling i Beijing i samband med OS och 
Wushu-EM i Polen. Ingen ersättning har lämnats för 
styrelseuppdrag.

I övrigt kan vi konstatera att ekonomin är god och 
ett eventuellt överskott kommer att tillföras kommande 
års budget.

 Internationellt	arbete
Inget organiserat internationellt arbete har bedrivits 

under verksamhetsåret. Under internationella mäster-
skap har landslagsledningen diskuterat taoluregler på 
ett informellt sätt med de nationer som på hemmaplan 
använder sig av det moderna regelsystemet. Övergången 
av regelsystem i taolu från 1999 års regler till de som nu 
används internationellt är något som bör genomföras. 
Dock är inte bytet helt okomplicerat att genomföra 
vilket har lett till att styrelsen under året har bett lands-
lagsledningen att höra sig för hos andra länder hur de 
gick till väga vid bytet. 

Landslag

Nationella	tävlingar
Det svenska mästerskapet i Wushu gick av stapeln 

den 11 maj i Västeråshallen. Parallellt med SM hölls 
även riksmästerskapen i sanshou för ungdom och junio-
rer (dam- och herrklass) samt damer B-klass. Uppslut-
ningen på ungdoms- och juniorsidan var mycket god 
vilket visar att tävlingsintresset i dessa klasser håller i sig 
från föregående år. 

Det svenska mästerskapet samlade de bästa wushu-
utövarna till att göra upp om såväl SM-guld som lands-
lagspoäng. I både taolu och sanshou höll deltagandet en 
bra nivå med många spektakulära tekniker.

Nationellt	taoluträningläger
Den 6-7 september hölls ett nationellt tränings-

läger för taoluutövare som håller en hög nivå. Tanken 
med lägret var att förbereda utövarna för elitträning och 
bygga en stomme till taoludelen av landslaget. Lägret 
var en succé med en stor uppslutning.

Per Ögren är den förste svensk som tagit en 
mästerskapsmedalj i taolu.
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Deltagare:
Cecilia Moberg, Gnesta WuShu, Zakarias Wester-

berg, Gnesta WuShu, Roamin Schwab, QuanFa Stock-
holm, Darja Ziuzina, QuanFa Uppsala, Marja Ziuzina, 
QuanFa Uppsala Magnus Garneij, RenYi Umeå IF, Joa-
kim Petterson, RenYi Umeå, Victor Sandström, RenYi 
Umeå, Javier Checa, Stockholm WuShu Skola, Andreas 
Strandberg, Stockholm WuShu Skola, Per Ögren, Umeå 
Hung Gar Kwoon.

Det hölls teoripass i träningsmetodik och genom-
gång av internationella regler samt träningspass med 
praktisk tillämpning av teoripassen.

EM	i	Warzawa,	Polen.	
- Två medaljer och ett historiskt taoluögonblick.
Den 14 oktober samlades landslaget för att resa till 

Warzawa och tävla på 12:e Europeiska WuShu mäster-
skapen. Det var en stor tävling med 444 deltagare från 
25 länder. Vi skickade en elva personer stor tävlings-
trupp.

Nicklas Sigurdh          TeamLeader/Taolu coach                     
       Anders Persson     sanshoucoach

Heyes Jemide     Ass sanshoucoach
Zakarias Westerberg   taolu (CQ/JS)
Cecilia Moberg     taolu (CQ/JS)
Magnus Garneij     taolu (CQ/DS)
Per Ögren      taolu (TH/TSW/TLW)
Jakob Wojcik     sanshou (-70kg)
Nils Widlund     sanshou (-60kg)
Kevin Arroyo     sanshou (-65kg)
Li Min Hua     Domare (Taolu)
                       
Europeisk wushu har utvecklats något enormt de 

senaste åren. Alla länder har gjort stora framsteg och 
samtliga utövare håller en hög klass.

  Zakarias Westerberg som hade ett lyckat år 2007 
med en tolfteplats på VM i Peking hade stora förhopp-
ningar att placera sig topp tre men efter fall i båda sina 
former upprepade han resultatet från VM och placerade 
sig på en tolfteplats i JianShu och 32:a plats i Chang-
Quan. 

Cecilia Moberg, också en debutant i EM samman-
hang gjorde bra i från sig men tävlar i klasser med stor 
konkurrens och väldigt duktiga utövare och slutade på 
en 7:e plats i JianShu och en 15:e plats i ChangQuan.

Per Ögren, en nykomling i landslagssamman-
hag, tog ett brons i Traditionell Handform (Southern 

Barehand). En stor prestation och vår första medalj på 
taolusidan i tävlingar på denna nivå. Han tävlade också 
i southern short weapon och southern long weapon där 
han precis missade pallen och placerade sig fyra i båda 
grenarna.

Magnus kunde tyvärr inte delta pga en skada han 
ådrog sig på uppvärmningen.

Förväntningarna på den svenska sanshoutruppen 
var denna gång höga då både Nils Widlund (-60kg) och 
Kevin Arroyo (-65kg) gjort bra ifrån sig under tidigare 
internationella tävlingar samtidigt som Jakob Wojcik 
gjorde sin internationella debut i -70kg-klassen.

Alla tre mötte hårt motstånd från toppnationer som 
Turkiet och Armenien där Nils Widlund kämpade till 
sig en mycket ärofylld silvermedalj. 

Debutanten Jakob placerade sig tyvärr precis utan-
för medaljplats men hade efter sina matcher övertygat 
samtliga, både på plats i Warzawa och hemma i Sverige, 
att man i inte sett det sista av honom i internationella 
sammanhang. 

Rutinerade Kevin mötte hårt motstånd i sin inle-
dande match mot Armenien och trots en stark insats 
från Kevin var EM-äventyret över för denna gång.

Beijing	Wushu	Tournament	(OS)
OS är en enormt stor organisation som tar flera år 

att planera och organisera, och när man får vara med 
på något så fruktansvärt stort känner man sig så liten i 
sammanhanget. Beijing Wushu Tournament var som en 
liten bidel av själva OS, även om tävlingen hölls på en 
av de officiella arenorna och alla deltagarna bodde inne 
i OS-byn kändes det som om man var där lite på nåder, 
säger Hanna Sillén som var uttagen till tävlingen.

Träningsläger i taolu med landslagscoach Nicklas Sigurdh (mitten)
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Hanna Sillén  var Sveriges enda representant och       
deltog i damernas sanshou (fight) – 60 kg. I första 
matchen fick hon möta samma filippinska som slog ut 
henne i VM, och hon åkte ut även denna gång trots en 
mycket jämnare match.

Wushu-VM i Beijing året innan var genrepet inför 
denna tävling, som för övrigt hölls på samma arena, 
och det var även där man kvalificerades för deltagandet 
till Beijing Wushu Tournamnet. Det var endast vissa 
utvalda viktklasser och grenar som fick delta. I sanshou 
var det två damklasser (-52 och -60) och tre herrklas-
ser (-56, -70 och -85) varav åtta deltagare i varje klass. 
I taolu var det fem olika klasser för damer och herrar. 
Sammanlagt ca 130 deltagare.                      

Tävlingsresultat

SM,	Västerås

Taolu

Damer

TaiJiJian
Guld: Anna Demchenko, Li Min Taiji och Svärd   

       Akademi
Silver: Katrin Kolare, Li Min Taiji och Svärd Aka 

       demi
Brons: Malin Hydén, Li Min Taiji och Svärd Aka 

        demi

Traditionell Wushu Handform
Guld: Hanna Rautiainen, Choy Lee Fut
Silver: Ying Lee, ShaoLinSi WuShu Guan
Brons: Melanie Temml, Choy Lee Fut

Herrar

Traditionell Wushu Handform
Guld: Joakim Pettersson, RenYi Umeå
Silver: Per Ögren, Umeå Hung Gar Kwoon
Brons: Andreas Strandberg, Stockholms Wushu- 

        skola 

NanQuan
Guld: Romain Schwab, Quan Fa Stockholm
Silver: Henrik Wallin, Quan Fa Uppsala

Brons: Vidar Stiernström, Quan Fa Uppsala

Traditionell Wushu Vapenform
Guld: Per Ögren, Umeå Hung Gar Kwoon
Silver: Erik Sandlund, ShaoLinSi WuShu Guan 
Brons: Lin Loi, ShaoLinSi WuShu Guan

Samtida Wushu Handform
Guld: Beisha Saied, Li Min Taiji och Svärd Aka-

demi
Silver: Andreas Strandberg, Stockholms Wushu-

skola
Brons: Viktor Sandström, RenYi Umeå

Samtida Wushu Vapenform
Guld: Zakarias Westerberg, Gnesta Wushu
Silver: Joakim Pettersson, RenYi Umeå

Sektionens ordförande Hanna Sillén var uttagen till den prestigefulla 
tävlingen Beijing Wushu Tournament som nästan var en del av OS i 
Beijing 2008. 
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Brons: Andreas Strandberg, Stockholms Wushu-
skola

Sanshou

Herrar 

Viktklass:-70 kg
Guld: Alibeck, Södermalms Shaolin
Silver: Houssein Khodr, Södermalms Shaolin
Brons: Misha Zalenvi, Olympia Kickboxning
Brons: Christofer Liu, MAI Eskilstuna
 
Viktklass:-75 kg
Guld: Jakob Wojcik, Södermalms Shaolin
Silver: Christian Beck, Choy Lee Fut 
 
Viktklass:-80 kg
Guld: Arte Chernin , Olympia Kickboxning
Silver: Christian Humbla, MAI Eskilstuna

Viktklass:+90 kg
Guld: Tony Miocic, Södermalms Shaolin
Silver: Ludvig Friberg, Stockholm Kickboxning

Damer 

Viktklass:-56 kg
Guld: Maria Kyller, Södermalms Shaolin
Silver: Jill Idh, Stockholm Kickboxning
Brons: Elise Eon, Södermalms Shaolin

Viktklass:-60 kg
Guld: Hanna Sillén, Södermalms Shaolin
Silver: Maria Lindqvist, Emmaboda Kung Fu Toa 
Brons: Ebba Lexmark, Södermalms Shaolin

RM,	Västerås

Sanshou

Damer Ungdom
Viktklass:-52 kg
Guld: Nichole Eriksson, Choy Lee Fut 
Silver: Anna Lindqvist, Emmaboda Kung Fu Toa
Brons: Simone Lahdo, Westerås Tai Nui 

Herrar Ungdom
Viktklass:-52 kg
Guld: Charbel Özer, Westerås Tai Nui
Silver: Neil Bhat, Choy Lee Fut

Herrar Ungdom
Viktklass:-60 kg
Guld: Nabi Allahyarov, Emmaboda Kung Fu Toa
Silver: Akram Ashirov, Westerås Tai Nui

Herrar Junior
Viktklass:-60 kg
Guld: Danys Cabreras, Södermalms Shaolin
Silver: Aziz Ashirov, Westerås Tai Nui
Brons: Youssef Khodr, Södermalms Shaolin

Damer B-klass
Viktklass:-70 kg
Guld: Diana Agaeva, Westerås Tai Nui 
Silver: Amy Öström, Södermalms Shaolin

12:e	Europeiska	wushumästerskapen,		
Warzawa,	Polen

Sanshou
Silver: Nils Widlund (- 60kg)

Taolu
Brons: Per Ögren (Traditionell Handform)

Nils Widlund mot en polack i EM 2008. Det blev till slut silver för 
Nils.



                www.budokampsport.se

58



59

   www.budokampsport.se



                www.budokampsport.se

60

www.budokampsport.se


